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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 01. 07. 2021 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov otváram 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto 

volebnom období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, pani hlavnú kontrolórku, 

náčelníka mestskej polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov 

príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, zamestnanca povereného 

zastupovaním prednostu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných. 

Konštatujem, že poslanci na mestské zastupiteľstvo boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 15, teda MZ je  spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Ocelníka a pána poslanca Mihóka.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 10. 06. 2021 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  

 

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

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

programu? Nikto. Uzatváram diskusiu. posunieme sa na ďalší bod.  

 

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

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v bode 1 v rozprave k prerokovanému 

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

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

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

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

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

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

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

prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po otvorení zasadnutia MZ 
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a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

mestského zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad 

vystúpenia do slovenského jazyka priamo na zasadnutí MZ v súlade so zákonom NR SR č. 

184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

Ešte predtým, ako pristúpime k jednotlivým bodom programu, by som Vás chcel upozorniť na 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú uvedené aj na zverejnenej, zverejnenej 

pozvánke a ktoré musíme všetci dodržiavať a to: 

 zúčastniť sa na mes...zasad...zúčastniť sa zasadnutia MZ len v rúškach, 

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

respiračného ochorenia, 

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

vzdialenosť od osoby minimálne 2 m, 

 oznamujem vám, že každé  2  hodiny  bude zasadnutie MZ prerušené na 15 minúť a vykoná 

sa vetranie miestnosti a dezinfekcia.  

Aj z uvedeného dôvodu žiadam všetkých poslancov, aby k jednotlivým bodom pristupovali 

vecne a konštruktívne. 

 

Začíname bodom č. 2, ktorým, ktorým sú Otázky a podnety občanov 

Prosím občanov, aby vystúpili po jednom a aby sa predstavili. Nemáme tu žiadneho občana. 

Tak som veľmi rád, že sú občania spokojní a riešime podnety cez poslancov MZ, ktorí 

pravidelne chodia za mnou.  

 

Takže by sme aj vďaka tomu mohli prejsť k bodu č. 3. k bodu Interpelácie poslancov 

Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Prajem každému príjemný deň. Vážené kolegyne, kolegovia mám len 

veľmi krátku otázku možno na vedenie mesta, že či plánuje vedenie mesta nejaké otvorenie, 

alebo slávnostné otvorenie Poschovej záhrady, keď sa ukončí. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte raz, bo slabšie som počul. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Že chcel by som sa spýtať na vedenie mesta, alebo na odbor kultúry, že či sa plánuje nejaké 

otvorenie, slávnostné otvorenie Poschovej záhrady, keď sa skočí realizácia. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak, tak viem, že už bolo slávnostné otvorenie. A... 
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p. poslanec Pavol Burdiga 

Dobre. Ja sa len chcem spýtať, že neviem či.... 

 

p. primátor Michal Domik 

..aký bol, bol dajaký problém s pozvánkami? Aby priamo, priamo lebo ako...ne...nehrajme tu 

dajakých týchto injektívach. Tak treba priamo povedať, že či bol dajaký problém. Ja niektoré 

problémy som tam videl priamo, že či bol dajaký problém s pozvánkami, alebo s niečím.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Práve som sa chcel spýtať, keď bola takáto odpoveď, že niektorí poslanci sme nedostali 

pozvánky. Neviem. Možno všetci nedostali pozvánky. Ja si myslím, že pri takejto akcii, alebo 

pri odovzdávaní takejto akcie by si títo poslanci zaslúžili aspoň vedieť o tom, že takáto akcia 

je. A je samozrejme na poslancovi, či sa zúčastní alebo nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Dám to prešetriť, že kto vlastne mal na starosti pozvánky a komu neboli zaslané, lebo 

určite každému. Bolo poverené, aby každý mal pozvánku.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Lebo keď môžem už len dokončiť, hej, že ja som sa pýtal niektorých poslancov, tak nedostali 

a ja som len preto reagoval na to, lebo asi dvaja, alebo traja ľudia sa ma spýtali a to 

s nepríjemnou otázku, že takéto niečo sa udialo a že veľmi týchto ľudí bolí, že poslanci vôbec 

nemajú záujem o to, aby boli na takejto akcii, lebo nezaregistrovali skoro žiadneho poslanca. 

Hej. Ja trošku som otváral oči na toto a preto to je taká otázka. Neberte to ako výčitku. Len je 

to nepríjemné... v nepríjemnej situácii sme my poslanci, alebo ja som bol v nepríjemnej situácii, 

lebo som otváral oči a pozeral, že vlastne o čom ty hovoríš. Hej oni že sa zúčastnili, áno 

samozrejme, len vás poslancov sme nevideli. Takže to je. Len preto sa chcem spýtať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dám zistiť organizáciu, že kto mal na starosti tieto veci a či pozabudol. Alebo určite aj s vami 

sa porozprávam, že.... Ale môžeme aj osobne nechcem ako, chcem priamo, že ako poslanci 

neboli. Dáte za pravdu, že neboli ste pozvaní? Alebo či to cítili ste za potrebné osobne vás 

pozývať alebo stačilo len. Kto mal na starosti. Môžem pán Nemčok tu je? Uhm. Spýtame sa 

pána Nemčka. Dobre? On mal na starosti celú organizáciu tohto podujatia.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Nechcem hneď ja odpoveď. Len....  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Pochopte aj moju otázku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Ja sa viem aj ospravedlniť, keby náhodou aj za iných. Lebo bežne sa ospravedlňujem za 

tak isto za pracovníkov mesta, ale najprv zistím, že kde vznikol ten, ten problém a dám vám 

vedieť. 
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p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pán primáto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. S faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len za seba môžem povedať, že teraz ani neviem, či som dostal pozvánku, či nie, ale  vedel 

som, že bude otvorenie, pretože to bolo avizované na stránke mesta, na facebookovej stránke 

mesta. Ja osobne som sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov. Tento týždeň máme 

zastupiteľstvo, pred 2 týždňami sme mali finančnú komisiu, kde som bol aj tu som, ale teda 

žiaľ nemôžem byť na každej akcii, ktorú mesto robí, lebo teda mám aj pracovné povinnosti. 

Nie som, nie som poslancom na plný úväzok. Takže ak moja účasť niekomu chýbala tak sa 

ospravedlňujem, ale teda nemôžem byť na všetkých akciách mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nemyslím si, že pozvanie na takúto, takéto otvorenie by sme si mali hľadať na facebooku. Nie 

všetci sme zaťažení na tieto sociálne siete. Takže tiež neviem o tom, že by som pozvánku dostal. 

Je mi ľúto. Bol to jeden krásny projekt, ktorý prelínal 2 volebné obdobia. Začal sa 

v predchádzajúcom volebnom období, pokračovalo sa v novom. Jeden...je to v centre mesta 

úžasný projekt. Je mi ľúto, že, že sa nám to nepodarilo tak, aby sme sa viacerí pri tom otvorení 

stretli. Aj vďaka tomu, že to bolo vonku, nie v miestnosti. Ale už je to za nami. Druhú otázku 

by som mal takú, že námestie, tá južná strana námestia s tým sklonom toho chodníka. Mal som 

už viackrát túto otázku. Neviem či už bola kolaudácia. Tak isto to je ako s Poschovou záhradou, 

či len bude kolaudácia. Ten sklon toho chodníka či je z architektonického, inžinierskeho 

hľadiska, stavebného hľadiska či je v poriadku ten polmetrový skok na parkovisko. Bude s tým 

niečo robené, zostane to námestie takto, lebo to je, to je to bohužiaľ dostávam veľa otázok, 

odpovedať na to neviem. Keby som mohol niekoho kompetentného sa opýtať, či to vôbec ten 

sklon toho chodníka v zime sa bavíme, si ho neviem predstaviť ako, ako bude schodný. Ale či 

je to vôbec s technickými normami s takým bočným sklonom. Tretiu otázku by som mal takú, 

že máme už júl a, a či by som mohol dostať nejakú informáciu, či bude tohto roku kúpalisko 

otvorené, alebo v akom štádiu je. Viem, že sa začalo opravovať kúpalisko. Predpokladám, že 

to je dajaký havarijný stav, ktorý sa odstraňuje, ale tiež dostávam viacero otázok, na ktoré 

neviem odpovedať. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže sklon chodníka. Áno viditeľne je tam dosť veľký výškový pomer, ale 

je to len kvôli tomu, že tak je naprojektované. Všetky výšky sú dodržané,  ale ďalšia etapa by 

mala byť nové parkovisko. Vybudovanie nového parkoviska. Takže tam bude odkopy. Takže 

vlastne sa to dorovná do tej výšky. Tak sú aj výšky nastavené, aby potom aj voda z toho 

parkoviska stiekla na to miesto kde má. Takže tie výšky budú dodržané. Momentálne je ešte 

pôvodný stav toho parkoviska, kde vidíme dakde aj tých 30, 40 centimetrový rozdiel. Takže tu 

to ešte pôjde do ďalšej etapy opravy. Že to námestie bude nová asfaltová plocha, alebo možno 

ešte dáme prehodnotiť možno iné parkovacie miesto, iný povrch. Takže toto. Čo sa týka 

kúpaliska tak robí sa na tom. Už všetky tieto kolená, čo boli poškodené sú vymenené a už 

pomaličky sa zasypáva. Hej v tej, pri tej rýchlosti aj musím vám oznámiť, že aj taká 

nepríjemnosť sa práve teraz stala, som na telefóne, tak jeden pán pri zasypávaní bol zasypaný. 
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Spadla dajaká vrstva piesku naňho. Takže bolo tam aj debnenie na jednej strane, na druhej 

strane neviem či to dodržiavali ten technologický postup, hej, ale pri tej rýchlosti niečo sa stalo, 

takže očakávam aj takto. Ale je pri vedomí, v pohode ako chlapi ho tam momentálne 

zachraňujú, vykopávajú. Do pol pása bol zasypaný, aby ste vedeli bližšie informácie, aby sme 

nevyvolali dajakú paniku. Je tam aj záchranka, takže ako riešia. Robíme všetko, aby sme 

odstránili tie staré neduhy. Len ja by som možno apeloval aj na vás, že viete o tomto probléme 

už od roku 2015, ešte keď pán Ivan Štiglic tam robil, toto vytekanie vody už tam je od roku 

2015. My sme to zistili po roku. Takže nakoľko sme si mysleli, že postavíme nový bazén, tak 

ako sme si k tomu nedávali nejakú vážnosť, veril som, že tie peniaze zoženieme. Ale to bude 

ešte ku ďalšej diskusii. Nebudem rozvíjať kvôli čomu tie peniaze neprišli, ale to budú taktiež 

aj verejne vedieť obyvatelia nášho mesta. Kto zastavil ten projekt a ako bol zastavený ten 

projekt a hlavne tie financie do nášho mesta ako boli pozastavené. Nech sa páči s faktickou 

poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno, áno ten problém s tým vytekaním bol. Neviem, či až v takej miere ako doteraz. 

Schvaľovali sme obrovské množstvo finančných prostriedkov na rekonštrukciu celého 

kúpaliska.  V podstate toto sa nezrealizovalo a možná že tým pádom, keď tie finančné 

prostriedky sme nedostali, možná že sme mohli s tým začať o mesiac skôr trošku, keď sme 

vedeli, že je havarijný stav a sa do tej rekonštrukcie nepustíme. Ale zase je to tak, že aspoň, 

aspoň sa to urobí teraz. Aj keď trošku neskôr nevadí, bude to.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja iba tak na doplnenie. 5 rokov vytekalo, sme išli s tým, že dobre bude vytekať 

tých 200 tisíc litrov vody, že to už udržíme, no bohužiaľ už ako to nepustilo. Za to v meste teraz 

všetko opravujeme. To čo tečie a je deravé tak všetko meníme na nové, lebo ako diera zmenšiť 

sa nezmenší nikdy, ale zväčší sa. Takže ako chvalabohu sa to urobilo. Čakáme na skúšky, ale 

treba tam aj tie fólie vymeniť. Tie fólie tak isto už sú po dobe trvanlivosti asi 10 rokov, takže 

už pred 10-timi rokmi ju bolo treba vymeniť, lebo záruka skončila. Pán poslanec Balázs ste ešte 

prihlá.... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nie. Nie, nie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím vypnite ho. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobrý deň všetkým. Chcel by som na margo toho kúpaliska, že existujú overené postupy, 7 

rokov som robil správcu budov v kasárňach, čo je jedno malé mesto. A mali sme dobrý zvyk. 

Na jar a na jeseň, po vykurovacej sezóne a pred vykurovacou sezónou sme prešli kasárne, 

všetky budovy, urobili sme diagnostiku a na základe toho sme robili potom plán opráv. 

Navrhujem toto zaviesť aj u technických služieb, ktoré sú správcom majetku mesta a aj budovy, 

ktoré máme v správe ako MsÚ. Aby sa to potom neriešilo, keď už nejde budova používať. Hej. 

Čiže včasná diagnostika a riešenie problému s nízkymi nákladmi. To je úplne bežný postup, 

ktorý sa všade inde používa. Tu sa mi to zatiaľ nepodarilo presvedčiť, aj keď som teda už na to 

upozorňoval. Dobre. Ďalšia vec. Na Lipovej ulici máme lipu suchú, úplne vyschnutú, ktorá tam 

stojí a ohrozuje životy a zdravie ľudí. Teraz  máme tieto búrkové obdobia, je otázka času, kedy 

ju zlomí vietor a keď tam bude mať, keď tam bude niekto poď ňou tak bude mať smolu alebo 

auto, tak budeme riešiť škodu. Čiže tiež si dovolím upozorniť na to, že treba tú lipu asanovať, 
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dať ju preč, lebo fakt je v takom stave úplne odsunutá...uschnutá. Čiže tam nie je dôvod čakať 

na koniec vegetačného obdobia, lebo žiaden, žiadne hniezdo na nej nevidno. Dobre. Ďakujem 

za pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak čo sa týka tej včasnej diagnostike tak ako všetci viete, že financie včasnú 

diagnostiku máme možno na 10-tich budovách. Vieme o všetkých problémoch od bývalej ZUŠ-

ky, Rasz klubu, taktiež MŠ Ernesta Rótha, tak isto aj Pionierov, tak isto aj na Krátkej majú 

problémy, plno problémov, na ktoré trebalo by pár miliónov. Je to o tom, ktoré vyberáme 

promptnejšie. Bohužiaľ momentálne musíme riešiť tie promptné veci, ktoré boli zanedbané. Tu 

pri...za to by som ospravedlnil možno aj pána riaditeľa technických služieb, lebo pri tých rúrach 

včasná diagnostika neexistuje. Je to v zemi hej, a boli to rúry 40 ročné. Pán poslanec Pollák by 

skôr vedel o tom povedať, lebo robí vo vodárňach, takže ako vtedy sa to rieši, keď to vybuchne, 

praskne. Takže vtedy majú aj oni výkopy. Asi častejšie vidíte ako vykopávajú a opravujú tie 

rúry, nevedia čo je v tej zemi a neverím, že by to dakto teraz mal odkopať a skontrolovať všetky 

rúry. Tá Lipová ulica berieme na vedomie. Ďakujeme za upozornenie, len či ste, neviem, že pán 

pos.... Janko či si volal na technické služby, aby to vyrezali, alebo máme to teraz my riešiť.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak predpokladám, že je tu riaditeľ technických služieb a že.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Rie... rieši na kúpalisku, tak sa ospravedlnil. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Aha. Tak... 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre takže dáme to riešiť. Dobre?  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Môžem mu zavolať. Nie je problém.  

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja v rámci interpelácie mám 2 záležitosti. Prvá chcel by som požiadať 

mesto podporu aktivity pána dr. Gregora Jozefa, člena komisie výstavby pri získaní 

monitorovacieho zariadenia na čistotu vzduchu, ovzdušia teda v Rožňave. Pán Gregor vytvoril 

aktivitu, ktorá by mala byť zameraná na to, aby obyvatelia v tejto doline boli informovaní 

o kvalite ovzdušia nakoľko zo svojich skúseností mám pocit, že táto uzavretá dolina nejakým 

spôsobom nespĺňa kvality ovzdušia. V niektorých momentoch, v niektorých bodoch a nakoľko 

sa jedná o to, že je potrebné aby mesto pristupovalo ako aktívnejší člen tohto celého, tak by 

som týmto chcel poprosiť, za teda za pána Gregora, aby dostal podporu samozrejme v zmysle 

zákona  a v zmysle možností mesta ako takú. A teda druhá záležitosť. Chodník na južnej strane 

je vizuálne aj pocitovo pôsobí momentálne veľmi nepríjemne. My už dlhšie evidujem problém 

z odvádzania dažďových vôd na tejto časti, alebo v tejto časti námestia ako takého, pretože 

z minulosti bolo evidentné, že táto dažďová voda tam stojí a, a to vyspádovanie bude 

problematické. Aby sme nejakým spôsobom mali k dispozícii, alebo mesto malo k dispozícii 
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nejaké odborné stanovisko, teda odborný, odborný názor na túto záležitosť, doporučujem mestu 

na najbližšie jednanie komisie, pokiaľ bude zámer aby sme dostali, komisie výstavby, aby sme 

dostali k dispozícii zameranie skutkového stavu a projektovú dokumentáciu týchto chodníkov 

a ak by to bolo možné, aby bol pozvaný na jednanie stavebný dozor ako taký, aby sme dostali 

kompletné vysvetlenie, dôvody, pretože určite tam tých alternatív bolo viacero ale vybrala sa 

jedna možnosť, ktorá sa teraz nezdá najšťastnejšia, ale z technického hľadiska je 

pravdepodobné, že bola asi najrozumnejšia alternatíva. Ďakujem pekne. To je všetko za mňa. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Čo sa týka pána Gregora tak vítam túto iniciatívu určite. Sami sme mohli zažiť 

momentálne ten malý dážď a nám zašpinilo autá, takže človek rozumný si vie predstaviť, že čo 

všetko máme v tom vzduchu, že všetci máme špinavé autá od blata, takže to presne aj dýchame. 

Zameranie skutkového stavu to by som potom odovzdal slovo pánovi poslancovi 

Drengubaikovi, pánovi zástupcovi, možno podrobnejšie veci, lebo on to má na starosti. Nech 

sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Ja sa vyjadrím vlastne k tej problematike, ktorú rieši pán 

Gregor, kde veľmi aktívne s ním spolupracujeme. Rovnako aj pani vedúca odboru výstavby, 

takže pán Gregor veľmi vítame túto aktivitu a sme radi, že prišiel s takýmto návrhom. A áno 

mesto aktívne spolupracuje s pánom Gregorom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte keď niečo k námestiu. Lebo tam bola poznámka. Keď sa hlásil pán poslanec. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ku námestiu samozrejme preverím túto informáciu, že tam mohlo byť viac alternatív a na 

komisiu výstavby následne poskytnem informáciu v ako to je stave a následne či vieme aj 

stavebný dozor, alebo inú kompetentnú osobu na stavebnú komisiu zavolať nech podá 

vysvetlenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som poprosiť mesto na Ulici krásnohorskej vo februári boli 

vymenené elektrické stĺpy, no dodnes tam ležia popri ceste vymenené betónové stĺpy. Že či by 

sa nedalo ako len spojiť s elektrár....s východoslovenskou elektrárňou ako len kedy mienia 

odstrániť tieto, odviesť tieto stĺpy. Keď pán Lach spomínal stromy na Lipovej ulici, by som 

chcel len dodať, že aj vo veľkom parku máme 2 stromy, ktoré síce nie sú vyschnuté, ale bolo 

by podle....bolo by potrebné podľa mňa ich odstrániť, lebo už len ich držia kôry. Kedykoľvek 

môže spadnúť na niekoho pri väčšom vetru. Ale možno nepotrebujú ani vietor. Taktiež by som 

chcel poukázať dneska, či by sa ako len sa spýtať tuná v úrade, lebo včera som bol na sídlisku 

P. J. Šafárika, kde sa stavia škôlka a jasle reformovanej cirkvi a cirkev bol požiadaný, aby sa 

vybudovalo parkovisku a chodník ku tejto škôlky v určitej časti. Druhú časť od, od 

Marikovszkého smerom na Kozmonautov by malo pravdepodobne potom pozdejšie mesto ako 

len urobiť. Ale aby sa dalo stamaď prechádzať s kočíkmi, lenže práve teraz som všimol, že 

akurát v tej časti ako len vyrástla jedna informačná tabuľa. Bolo tam zabetónované čím, čo, čo 

zabraňuje tomu, aby trebárs tam bol vytvorený chodník v tamtej časti. Že či na to bolo dajaké 

povolenie dané, lebo predtým sme zvykli dávať súhlas na osadenie takýchto informačných 
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tabúľ. Nepamätám sa, že by to bolo prejednávané či vo finančnej komisii, alebo možno 

v stavebnej sa hovorilo o tom. Potom ešte by som chcel na tú tému odovzdania Poschovej 

záhrady snáď len toľko ako len povedať, že áno dostal sa ku mne informácia ako len, že 

podaktorýí ste neboli asi rozposielané pozvánky poslancom, čo, čo plne stotožňujem s tým,  

lebo keď sú nejaké kladenia vencov v meste ako len, tak na tie dostáva každý pozvánku a na 

takúto udalosť určite by patrilo ako len každého osloviť. A, ale chcel by som poukázať aj na tú 

webovú stránku ako len mesta. Žiaľbohu keď som pozrel aj dneska na mestské zas...na 

zasadnutie MZ tak je tam na druhej strane už webovej stránky. A čo sa týka ako len je, je hneď 

na prednej strane webovej stránky, že dlhodobé oznamy a tam ešte stále figuruje Actores, 

december 2020 Plán zimnej údržby za rok 2020- 21 alebo trebárs údržba, Plán údržby verejnej 

zelene z 23 týždňa a trebárs tú Poschovu záhradu odovzdanie, to v ten deň, keď sa uskutočnilo 

už bolo na 3. strane webovej stránky. Čiže dobre by bolo vytvoriť tú stranu ako len tak, že keď, 

kde sú aktuálne a, a v tom týždni ak sa uskutočnia nejaké akcie tie by figurovali ako len na stálo 

na tej, na tej stránke, na tej prvej strane, lebo doklikáme na 3 alebo 4, alebo na 6-tu stranu, tak 

si myslím potom dôjde k takýmto ako len nedorozumeniam ak takýmto sťažnosťami, že sa 

nevedelo o tom. To, to myslím, že by bolo možné riešiť túto vec. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže veľký park tam pošlem na kontrolu. Ja by som taktiež vás poprosil, 

robíte pri technických službách, pána riaditeľa, zavolať mu, ukázať mu o ktoré stromy sa jedná. 

Pokojne môžete s ním vyjsť a nájsť riešenie. Zistíme tú informačnú tabuľu. Keď náhodou, sa 

pozriem, že či vieme niečo o tom. Hej. Takže zistíme vám, že kto ju osadil. Určite od nás 

povolenie tam nešlo. Čo sa týka aktualizáciu stránky, berieme to na vedomie. Možno ste si 

nevšimli, ale už sú aj webové noviny. Rožňavské noviny. Tam sú informácie čerstvé, tam, tam 

majú zadané, že do 12-tich hodín všetky nové informácie, aby tam na tie noviny dal. Takže 

Poschova záhrada bola, daktedy už aj z diania tam dávajú. Jasné, že neviem, že či je to iba na 

facebooku, ale či už aj spustili tak isto na webe. Takže zistíme aj toto. Takže teraz robia taký 

prechod, aby sme dali do symbiózy tak isto víziu, noviny a tak isto našu stránku, aby to spolu 

pracovalo, aby všetky informácia boli tam pravidelne vložené. Dobre. A jedná sa ešte 

o Krásnohorskú. Sa mi zdá. Na doplnenie pána zástupcu poprosím, keď vie ešte. Medzi týmito. 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka Krásnohorskej ulice a elektrických stĺpov samozrejme túto 

informáciu preveríme, oslovíme majiteľa, aby si odstránil z našich pozemkov tieto stĺpy po 

výmene. Čo sa týka výrubu stromov, trochu to ešte doplním, lebo na  s odborom výstavby a tak 

isto s technickými službami sme hľadali riešenie práve na to, aby sme zjednodušili 

oznamovanie občanmi, verejnosťou na prípadné stromy, ktoré je potrebné nejakým spôsobom 

ošetriť na území mesta, ktoré sú v majetku mesta. Takže tento proces sme zjednodušili 

a v súčasnej dobe nám stačí, keď to občania oznámia, tak isto hocikto to môže vlastne oznámiť 

a už všetky ďalšie kroky prebehnú medzi MsÚ a...MsÚ a technickými službami a príslušnými 

orgánmi tak, aby sme občanov nezaťažovali týmto procesom tak ako to bolo doteraz. To 

znamená, že formulár na oznámenie je na stránke mesta. Čo sa týka chodníka pri reformovanej 

škôlke. Budúci týždeň je tam miestna obhliadka k územnému konaniu, takže aj tento stav tam 

preveríme. Konkrétne 08. 07. o 9-tej hodine. A čo sa týka web stránky mesta tak áno, medzi 

dlhodobými oznamami sú tam oznamy, ktoré sú ešte z minulého roka, práve preto tam existuje 

titulka, resp. aktuálne v meste, kde sú zavesené aktuálne informácie  napr. o voľných 

pracovných miestach, zo včera poďakovanie školám, informácie o mobilných odberových 

miestach, ktoré budú končiť, o letnej činnosti MŠ. Čiže to sú vyslovene aktuálne informácie 

a nachádzajú sa v úvode. A čo sa týka dlhodobých oznamov tam sú naozaj také, ktoré, ktoré už 



9 
 

možno teraz nie sú práve najaktuálnejšie, ale ešte stále  sú platné. Čiže tá štruktúra tej stránky 

napovedá, že tam budú naozaj tie staršie oznamy, ktoré síce ešte potrebujeme mať zavesené na 

web stránke, ale už nie sú práve čerstvé z tohto týždňa. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za doplnenie. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. Poprosím mikrofón. Nejde. 

Skúste ho odpojiť, alebo aj vypnúť ho skúste a myslím, že či náhodou...Ja by som odporučil, 

aby sme improvizovali. Alebo mikrofón, alebo mikrofón, ktorý je jak sa volá pre občanov 

mesta. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Skúsim. A už ide. Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo po technických problémoch. Dobré 

ráno všetkým. Na začiatku by som sa chcel poďakovať pánovi kolegovi Bekemu, že upozornil 

na ten problém s billboardom na sídlisku Podrákoš a všetkým občanom, ktorí chodia okolo sme 

na smiech, keď sa na to pozerajú, že ideme práve stavať chodník a dáme si do cesty billboard. 

Je to úplne nonsens. Takže poprosím kompetentných, aby nám dali informáciu, či je to čierna 

stavba a potom ju odstrániť, alebo jak bola povolená jednoznačne nebola v informačnej správe 

pre komisiu výstavby. Tak čiže ak bola povolená dať informáciu, prečo nebola medzi 

informačnými správami, prípadne preč... kto zvolil dané umiestnenie. Druhý bod. Chcel by som 

upozorniť predstaviteľov mesta, ako aj technických služieb na dezolátny stav telesa vozovky 

pri južnom vstupe na Námestie baníkov. Dlažobné kocky, tie mačacie hlavy sa dajú rukou 

jednoducho vytiahnuť rukou. Nie je tam otázka, že či nastane problém, ale kedy nastane  

problém a koledujeme si o nejakú žalobu. Takže poprosím dať tieto dlažobné kocky, nie je to 

veľký úsek, možno m2, ktorý akútne potrebuje opravu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ten billboard už zajtra budeme  hneď riešiť. Takže akútny stav, vieme 

o tom už aj od pána Bekeho a aj od vás, takže je to potvrdené. Máte pravdu aj tie dlažobné 

kocky som si všimol večer taktiež. Nechcel som zaťažovať ešte pána riaditeľa teraz s týmto 

problémom, nakoľko má väčšie problémy. Takže určite máte taktiež pravdu, že aj ja som si 

všimol, že je to tam prepadnuté a tie dlažobné kocky chýbajú na tom úseku. Ďakuje pekne za 

informáciu. Ešte niekto? Nech sa páči. Takže nikto. Uzatváram diskusiu. Ďakujem. 

 

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

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Mňa z uznesení zaujali niektoré uznesenia, ktoré by bolo buď otvoriť, 

alebo uzavrieť. Uznesenie 72 z roku 2014, kedy komisia výstavby prejednávala koncepciu 

údržby, opráv, rekonštrukcie a výstavbu komunikácií v meste. Odvtedy, resp. dovtedy 

neevidujem žiadne uznesenie súvisiace s touto záležitosťou. Tak by som chcel požiadať po a) 

alebo doporučiť po a) buď pripraviť takýto materiál na najbližšie stretnutie komisie výstavby, 

alebo toto uznesenie pripraviť tak, aby sme ho jednoducho zrušili, pokiaľ nie je aktuálne, 

nakoľko je až z roku 2014. Aj napriek tomu, že je stále platné. Potom uznesenie 28/2017. jedná 

sa o uznesenie súvisiace s Ďurovou chatou. V závere uznesenia je napísané, alebo teda sa 

konštatuje, že je potrebné vyčísliť náklady na zakonzervovanie objektu. Zahrnúť Ďurovu chatu 

v zmysle odporúčania komisie kultúry a cestovného ruchu, regionálneho politiky do rozpočtu 

mesta Rožňava v roku 2021. Otázkou je, či toho roku  budeme meniť kvôli tomuto rozpočet, 

resp. či tie aktivity sú ešte stále zaujímavé a budeme to riešiť v nasledujúcom rozpočtovom 

roku. Potom je to uznesenie 103 z roku 2018, kde MZ v Rožňave riešilo metodiky. A návrh 
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metodiky bol diskutovaný s tým, že uvádza sa tu, že v zmysle údržby resp. práce na 

komunikácii k alebo okolo mestských lesov, tak to nazvem, nebudem organizácii robiť 

reklamu. Okolo mestských lesov bude 22. 06. stretnutie s pánom biskupom. Pán primátor a pán 

biskup si dohodli stretnutie podľa tohto materiálu. Tak by ma zaujímalo, či sa to stretnutie 

uskutočnilo a aký je výstup smerom k občanom, resp. k riešeniu tej komunikácie ako takej. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak na tú poslednú otázku by som vám hneď odpovedal. S pánom biskupom, otcom 

biskupom som sa rozprával. Hľadali sme alternatívu takú, aby sme tú cestu nakoľko ju 

využívajú taktiež aj biskupské lesy, tak aby sme ju spoločnej aj opravili. Pán riaditeľ mestských 

lesov už má peniaze odložené a taktiež aj ich. K dohode neprišlo, ale nakoľko tá cesta je naša, 

neviem ako by sme to právne zriešili, ale sme sa dohodli potom, že my ju opravíme, tú cestu, 

s tým, že do budúcna chcem nastaviť tak systém, že aj mestské lesy aj biskupské lesy každý rok 

vyčlenia 10 tisíc euro na zveľadenie a na skrášlenie tohto okolia. Vyčistenie rigolov smerom na 

Gyulapalag, vybudovanie stanovísk, hej, kde by si mohli upiecť naši občania, ale taktiež aj 

návštevníci nášho mesta slaninku, alebo niečo ugrilovať. Takže tak sme to nastavili, že od 

budúceho roka by každý rok aj mestské lesy, aj biskupské lesy vyčlenili 10 tisíc euro a tak by 

potom participovali na zveľadení toho okolia. A tak by sme sa možno odvďačili za to, že 

rúbeme ten les a ťažíme z toho investície a zisky. Takže tie zisky aby išli naspäť aj na takúto 

krásnu vec. Takže k tejto dohode prišlo. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Chcel by som sa  len opýtať práve zaznela informácia, že tá cesta je naša. Doteraz 

nám bola podávaná informácia, že tá cesta nie je vo výlučnom vlastníctve Mesta Rožňava. Aj 

z tohto dôvodu vedieme súdny spor ohľadom danej cesty, rekonštrukcie. Tak chcel by som 

vedieť je teda vo výlučnom vlastníctve Mesta Rožňava tá cesta, alebo nie je vo výlučnom 

vlastníctve. 

 

p. primátor Michal Domik 

Podľa môjho vedomia, ako som, ako sme zisťovali, tak tie úsek je náš, ale celá cesta nie je naša. 

Cesta, chotár je rozdelený podľa potoka na ľavej strane a veľa krát prechádza popod cestu 

potok, takže raz je cesta naša, raz cesta nie je naša. Hej. A cesta od, až na Gyulapalag veľakrát 

mení aj majiteľa a niekde je na polovičke. Takže ako je to také zložité, ale ten úsek vieme ako, 

ten úsek je mestský. Tento úsek, ktorý by sme chceli po sanatórium treba urgentne opraviť, lebo 

sú aj tam sťažnosti. Si odtrhla jedna pani vaňu, taktiež sú tam sťažnosti aj od pacientov a od 

starších ľudí, ktorí vlastne idú v sanitke a veľa krát sú na infúziách a vlastne už bolo aj také, že 

sa odpojilo od infúzii. Takže zato sme to dali ako urgentné a riešime teraz rýchlo v rozpočte 

hľadal som peniaze, našiel som tam dajaké peniaze. Budeme robiť potom urgentne urobíme 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa ciest, že keď vypa...prídu presne takéto situácie, že 

potrebujeme urgentne urobiť tam cestu, tam chodník, tam nejaké parkovisko menšie, tak aby 

sme vedeli potom promptne, aby sme nemuseli do veľkého balíku dávať. Takže bude súťaž na 

rámcovú zmluvu, aby sme mali takúto firmu, ktorá nám bude vedieť urgentne opraviť takéto 

úseky. Keď ušporíme 10 tisíc euro, tak nám opravia za 10 tisíc euro cesty. Takže všetky financie 

pôjdu do chodníkov a do ciest. Všetky usporené ďalšie peniaze, ktoré nájdeme aj v rozpočte 

sme sa s pánmi poslancami dohodli, že budeme investovať do ciest, lebo sú v dezolátnom stave. 

A tá cesta je najhoršia zo všetkých. To máte pravdu. Aj keď nie je až tak frekventovaná, ale si 

myslím, že si tí dôchodcovia tam, ktorí si chcú oddýchnuť tak zaslúžia mať istotu. Tu by som 

ešte potom pán Balázs nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
V minulosti tu odznelo, že táto komunikácia smerom na Gyulapalag je účelová komunikácia 

pre hospodárenie v lese. Nie som si istý, že to je takto jednoduché s tými majetkovými pomermi 

v tejto ceste a že tak jednoducho sa to dá rozkrojiť, že ktorý úsek pozdĺž osy vozovky je mestský 

a ktorý je cirkevný. Takže ja si myslím, že situácia je tam trošku z majetkového pohľadu 

zložitejšia. Tým pádom aj investovanie do tejto cesty je zložitejšie. Ale hlavne čo chcem 

povedať, je to účelová komunikácia a keď sa stavalo sanatórium hore, či domov dôchodcov, 

tak stavebné povolenie, opravte ma prosím vás stavebníci, malo byť vydané aj s prístupovou 

cestou a nie mesto má zabezpečovať prístupovú cestu. Skúste mi, prosím vás, niekto 

kompetentný k tomuto odpovedať, lebo tá investícia do tej cesty nie je 10 tisíc eur. Tam sa 

bavíme mnohonásobne, alebo mnoho 10 krát násobne vyšších sumách, aby tá cesta ako tak 

vyzerala. Ešte raz zdôrazňujem je to účelová komunikácia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som vás upozornil, že možno tá cesta vychádza okolo približne, keď chcem m2 sú už 

trošku iná cena, tie ceny sú nižšie ako boli. Takže tá cesta vychádza okolo 50, 60 tisíc. Zato 

máme 30 tisíc pán riaditeľ mestských lesov už má odložené. Polovičku má hej. Ale tu presne 

prichádzame k tomu momentu, keď každý povie, že nedá sa to. Tak dajme  návrh pán Balázs, 

by som chcel, ako by ste to vy riešili, ako by ste vy vyriešili, keď máme tu dajaký spor, tak 

nechajme trpieť občanov nášho mesta. Lebo ako my sa nevieme dohodnúť s biskupstvom, 

budeme sa  súdiť ďalších 10 rokov. V roku 2014 pán poslanec Ocelník dal poslanecký návrh, 

už v roku 2014, dal poslanecký návrh na opravu tejto cesty. Hej. Takže už do roku 2014 tá cesta 

je v dezolátnom stave, už vtedy bola v dezolátnom stave, hej. Tak ako sme 7 rokov a ešte stále 

sme sa nepohli. Tak ako dakto musí mať trošku. Určite si myslím, že dakedy musíme aj možno 

aj na hrane alebo možno keď tam budú mať pár m2, tak určite nájdeme, ale súdny spor určite 

nie je riešením, aby sme sa súdili s dakým. Lebo to potrvá ďalších 10 rokov a nedajbože sa ešte 

stane tam väčšia katastrofa. Takže tá cesta by mala vychádzať okolo 50, 60 tisíc. Hej ten úsek 

po Lúč Patak. Takže ako je to prepočítané a si myslím, že bude aj pevná. A práve, práve jak 

som....a si myslím, že tie mestské lesy ju využívajú a určite bude, možno porozmýšľame na 

podmienení prechodu po tej ceste s tým, že spoplatníme to možno. Dajaká tatrovka keď prejde 

tak zaplatia možno 15, 20 euro biskupské lesy, hej lebo, určite budeme hľadať ako tie investície 

dostať naspäť. Len tak na upokojenie. S faktickou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem za slovo. Dovolím si opäť doporučiť vedeniu mesta, aby sme tento problém prejednali 

na komisii výstavby, nakoľko je potrebné podľa môjho názoru, len zadefinovať zo strany 

vedenia mesta záujem, povedzme geografický záujem pokiaľ máme teraz snahu túto cestu 

udržiavať, resp. pokiaľ sme zodpovední za túto komunikáciu ako takú. Lebo z geodisu ako 

takého vyplýva, že naozaj ten väčšinový úsek, resp. celý úsek smerom k tomu zariadeniu je, 

patrí mestu Rožňava ako takému. Potom je tam časť, ktorá patrí nemocnici, potom je tam časť, 

ktorá opäť patrí mestu Rožňava ako takému. Takže opäť doporučujem, ak teda bude záujem 

z vedenia mesta, komisia k tomu zaujme odborné stanovisko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

A ospravedlňujem sa, že som prekročil čas 

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem s faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tá cesta je zničená kvôli vozeniu dreva a drevo tam vozia  Mestské lesy Rožňava a Cirkevné 

lesy. Plus mínus pol na pol. To znamená, že ak zainvestujeme do toho ako mesto s čím by som 

nemal zásadný problém, tak potom by sme mali nejakým spôsobom žiadať, aby, aby cirkev 

prispela. Ak nedôjde k dohode, tak ja by som nebol proti ani proti súdnemu riešeniu. Lebo 

naozaj mesto nemôže investovať také množstvo peňazí, keď, keď na zničení tej cesty sa 

podieľal aj niekto iný. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Keď dovolíte trošku vnesiem do týchto informácií nejaké presnejšie informácie. Cesta od 

križovatky cesty Rožňava Čučma smerom na sanatórium je výlučne vo vlastníctve mesta. Ďalej 

od Lúču dohora je to spoločná investícia, je to spoločný majetok biskupských lesov a mestských 

lesov, teda mesta Rožňava. Tak. Aby sme boli presný. Pomer je taký, že Rožňava je väčšinovým 

vlastníkom. Vzhľadom na to, jak sa tam kľukatí potok a tie majetkové hranice, ale vždy je to 

jedna cesta. Je to jeden stavebný objekt. Samozrejme tragédia celej tej cesty bola, že štátne lesy 

odovzdali v 90-tych rokoch lesy diecézne, odovzdali mestské lesy, ale neodovzdali cestu. 

Pozemky pod ňou. Hej. Ale cestu ako teleso cesty neodovzdali stavbu. Robili si na to odpisy, 

vylepšovali si ekonomiku a neinvestovali už do údržby a do opravy ani zlámaný groš. V tom 

čase sme nemohli ani mi, ani biskupské lesy investovať do toho, lebo to nebol náš majetok. 

Keď nám to vydali, v takomto dezolátnom stave. Už prebiehajú jednania, čo ja si spomínam, 

už aspoň 10, 15 rokov, od kedy som bol v dozornej rade v roku 2006 v mestských lesoch, tak 

som túto tému naháňal. Chcel som, aby sa to riešilo cez európske fondy, lebo bola možnosť. 

Nedalo sa, lebo s biskupskými lesmi nebola nejaká dohoda rozumná, hej. Aj neviem, či tam 

potom boli oprávnený žiac..by boli oprávnený žiadateľ diecézne lesy a, a mestské lesy hej, 

alebo mesto Rožňava. Fakt je ten, že tá cesta nám schátrala a teraz je to proste už nonsens. 

A ďalšia vec, čo je z môjho pohľadu zo strany diecéznych lesov nefér, obec Čučma zakázala 

voziť drevo cez obec Čučmu. Tak celá, celý Volovec, hore ten vrchol Majerskej doliny a, 

a Volovec hore, čo sú diecézne lesy kalamita sa vozila cez Rožňavskú dolinu. Čiže biskupské 

lesy odtiaľ odviezli ďaleko nepomerne viac dreva prepravili po tej ceste ako my. A je teda 

poľutovaniahodné, že teda nechcú prispieť a nechcú riešiť tento problém. Čiže toľko aby sme 

vedeli, že cesta po Lúč potok je naša, je v našej právomoci ako s ňou naložíme, čo s ňou budeme 

robiť, kedy ju dáme opraviť, ako ju dáme opraviť a cesta od Lúč potoku po Gyulapalag je 

spoločná s diecéznymi lesmi. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. S faktickou poznámkou pán poslanec Breuer. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem. Neviem Janko, či si pozeral kataster portál. Ja som teraz pozeral a trošku 

možno sa mýlime v niečom. Tam dokonca je vlastník ešte aj nemocnica. Špitálska Rožňava. 

Cesty. Áno. Teraz keď pozerám kataster portál tak vlastne tam ako je  ten Lúč patak a smerom 

dodola jak je to sanatórium tam je majiteľ Poliklinika Rožňava. Takže toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď som pred chvíľou použil pojem, že účelová komunikácia tak to je presne tie, presne pre 

tie rožňavské mestské lesy a, a biskupské mestské, či biskupské lesy na zvoz toho dreva. Preto 

sa to volá účel, účelová, lebo je to na účel zvozu toho dreva. Zhruba na, na, nato, na čo je to 

určené, zhruba na to tá cesta vyhovuje. Keď sa tu ideme baviť o tom, že, že táto lokalita má 

plniť aj iné funkcie rekreačné a, a majú sa tam dostať aj iné prostriedky, tak poďme do toho 

investovať tam, kde sú tieto majetkové pomery jasné. Hej. Ale tým pádom chcem poprosiť pani 

kontrolórku nech do tohto vnesie, vnesie dajaké svetlo do čoho môžeme investovať a do čoho 

nie, lebo podľa môjho vedomia mesto nemôže svoje prostriedky investovať do cudzích 

majetkov a, a treba do toho vniesť trošku právneho svetla. V inom prípade, pán primátor, keď 

sa rozhodneme, že, že si tam postavila súkromná firma domov dôchodcov a im treba cestu 

vyššej kvality, keď sme povinný to urobiť, urobme to, ale podľa mojich vedomostí stavebné 

povolenie malo byť vydané tak, že oni to mali si k tomu zabezpečiť prístupovú cestu. A nie, 60 

tisíc eur môžeme dať do chodníkov v meste, môžeme dať do komunikácií v meste, kde nebude 

hroziť to, že, že na námestí mačacie hlavy nám odbijú olejové vane, ale, ale 60 tisíc vyhodiť 

preto, lebo jedna súkromná firma sa začala s mestom súdiť a my ustúpime, lebo nám 60 tisíc 

eur je jedno. Toto, tento pohľad sa mi nezdá byť dobrý. Trošku v tom upracme. Keď v tom 

upraceme a budeme vedieť, či je to naše, či do toho môžeme investovať, či sme do toho povinný 

investovať, tak potom zvážme, či tých 60 tisíc eur nám práve tam teraz treba v tejto kovid 

situácii a nie niekde inde. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán Balázs stále je to teraz idete, že pre dajakú súkromnú firmu, alebo dačo 

ako. Ja som im nedával ani žiadne povolenie, alebo takto. Teraz len jednoducho mi dajte 

odpoveď na túto otázku. Súkromná firma teraz urobí tú cestu. Super. A teraz čo ako budú zas 

reagovať na to, že biskupské lesy a mestské lesy stamaď budú po tej ceste ju likvidovať a ako 

zas sme tam, že zas ako už teraz nieže od 2014-teho roku sa tá cesta neopravila, ale už ako 

Janko vravel už v roku 2006 už to bolo na pretrase, hej. Takže už 15 rokov, ale presne, presne, 

presne si myslím, že ako takto fungovalo mesto a tak super máme dôvod, prečo dačo neopraviť, 

lebo to neni naše a vôbec. Ja iba poviem, že skúste mi povedať, ako vy by ste postavili tú cestu, 

novú cestu a tam vidíte, že jeden kamión, druhý, tretí naložený drevom. No ja iba hovorím, že 

teraz hádajme sa, že kto ju má postaviť, lebo keď sa budeme hádať, tak ako tá cesta nebude. 

Bude slúžiť, bežne tam chodia ľudia do tej rekreačnej oblasti, naši obyvatelia mesta, chodia si 

tam upiecť slaninku a takto. Takže ako je to normálne, je to náš majetok ako máme to na liste 

vlastníctva, je tam väčšina. Dobre bude tam časť, ktorá nebude. Ako poprosím firmu, nech nám 

sponzorsky tú časť urobí. Alebo máme urobiť 200 m potom stopneme, ďalších 50, 20 m 

neurobíme, potom urobíme ďalších 30 m lebo to nie je náš pozemok, potom urobím. Ako treba 

v tom urobiť poriadok. Tak poprosím nech urobia sponzorsky, že či nám nevedia v rámci toho, 

keď dakto to vyhrá, že v rámci dobrých vzťahov urobte nám sponzorsky ten úsek 20 m, ktoré 

vlastní nemocnica, alebo poliklinika, alebo kto, hej a je to vybavené a si myslím, že nikoho 

nebude bolieť to a vyfakturujú nám len úsek, ktorý, ktorý no. Tak ako hľadajme ako sa to dá 

a nie ako sa to nedá, lebo už 16 rokov sa to rieši takýmto spôsobom. Ešte pani kontrolórka 

Balázsová nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem vás páni primá...páni poslanci po dlhom čase takto 

osobne. Ja som sa tejto problematike venovala pred pár rokmi. Neviem teraz presne, nemám tu 

moje dokumenty, ale dostala som to tiež za úlohu od MZ preveriť túto situáciu. Je to dosť 

komplikované z hľadiska toho, že je tam to podielové spoluvlastníctvo ako tu už odznelo nielen 
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s biskupskými lesmi, ale aj s tým, s tou nemocnicou. Neviem, či vôbec oni majú o tom 

informáciu, že majú tam nejaké vlastníctvo, lebo myslím si, že zatiaľ s nimi vôbec nebolo 

rokované v tejto veci. Tak ako pán poslanec Balázs povedal ide o, volá sa to oficiálne lesná 

investičná cesta. Hej. Čiže to vôbec nie je miestna komunikácia, nespĺňa to po právnej stránke 

pojem komunikácie. Je to lesná investičná cesta. Vy ako ja chápem vedenie mesta aj vlastne 

občanov na druhej strane, že chcú tam bezpečne prísť atď. Dá sa to riešiť formou podie....tak 

ako tu odznelo podielové spoluvlastníctvo. Do výšky podielu každý nech zainvestuje. Ja som 

si našla nejaký príklad. V Bratislave sa to robilo takou formou, že sa vytvoril jeden fond, kde 

spoluvlastníci, tiež išlo o lesné cesty, zainvestovali teda podľa výšky podielu do tohto fondu 

a spoločne spravovali aj sa tieto lesné cesty a tak isto požiadali aj európske peniaze a vedeli to 

spravovať. Čiže ja tu vidím len takéto východisko, že do výšky nášho podielu vlastníckeho 

investovať, ale viac nie. Všetko.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno na toto som narážal. To znamená, keď sa rozhodneme, že pre tú súkromnú firmu ideme 

vybudovať novú cestu, lebo táto lesná cesta na zvoz dreva postačuje, tak potom treba za to 

poslanci zahlasovať a pozrieť sa občanom mesta Rožňavy do očí, že 60 tisíc sme dali za to, aby 

mohli cez víkend traja ľudia si ísť opiecť slaninku na Gyulapalag, alebo na Lúč potok. Takže 

tento pomer treba nájsť, či sa nám oplatí 60 tisíc zainvestovať do účelovej komunikácie mimo 

mesta pre účely niekoľkých ľudí. Či netreba náhodou niekde inde tie finančné prostriedky. Tu 

som narážal. Toľko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ešte na doplnenie. Zas rozprávame o tom istom, len vy to vykrúcate a ideme 

súkromnej firme riešiť hej. Ako fakt ako zis...teraz zisťujem, že čo za hra, alebo takto, že vy 

točíte niečo, čo úplne nie je pravda. Tú cestu zničili mestské lesy a biskupské lesy. Mestské 

lesy na tú cestu si odložili peniaze. Tak ako opravujú cesty v lese, tak tak majú za účelom 

opraviť aj túto cestu, lebo ju zničili. Nič iné. Mesto, mesto a keď si pozriete tie cesty o chvíľu 

vám dáme vyúčtovanie, koľko ciest sa už opravilo z usporených peňazí. Takže tak isto aj 

v meste sa budú robiť cesty. Takže netreba to tak otáčať, že tam minieme 60 tisíc a tu sa 

neudeje. Tie peniaze pán riaditeľ vyčlenil a usporil aj z toho, že režeme to, čo ste boli proti 

tomu, proti tým rezivám a proti píle, tak teraz tie ceny enormne stúpli vďaka tomu, že máme 

rezivo, ktoré momentálne sa predáva za 300 euro a my sme predávali guľatinu za 80 euro. Teraz 

skočila cena na  130 euro. Chvalabohu, že aj ten trh sa otvoril. Len hovorím, sú tie peniaze 

a pán riaditeľ má dané, že to čo zničili, tak hneď aj opravia. Nič iné. A ako to opravia, či to 

suťou, tak ako nedá sa. Si myslíte, že je efektívnejšie každý rok vyhodiť 10 tisíc euro za 

dosypanie a sfrézovanie tej cesty. Už sa nedá kde frézovať, lebo už sú tak nízko. Každý rok 10 

tisíc euro sa dáva len na vypratanie tých jám, sute, kým nepríde veľký dážď. Tento rok je super, 

lebo veľký dážď ešte neprišiel. Ale keď príde tak ako za jeden deň vysype celú prácu, ktorá 

stála 2 500 euro. Štyri krát do roka to vysypú suťou a keď budeme investovať každý rok, páni 

poslanci, môžete povedať, či sa nám oplatí každý rok len vysypať suťou za 10 tisíc euro, alebo 

urobíme tam novú cestu za 60 tisíc euro a bude nám a vydrží nám minimálne 15 rokov tam tá 

cesta. Takže už je tam návratnosť minimálne ďalších 80, 90 tisíc euro za 15 rokov. 

A nehovoriac o komforte ľudí, že si môžu po tej ceste kľudne prejsť a nezničia si ani vaňu, 

nezničia si ani zdravie. Takže na doplnenie. Pán poslanec Lach nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Ján Lach 

Pozerám práve do mapky, keďže kolega ma inšpiroval. Áno časť od sanatória dolu je vo 

vlastníctve mesta v jednej jednine. Tam jednu časť vlastní nemocnica, alebo teda nemocnica 

s poliklinikou nakoľko tam mali zariadenia, tie sklady, ktoré už sú dnes súkromné. Čiže tam by 

bolo vstúpiť do rokovania s poliklinikou, aby, lebo už oni tam fakt nemajú žiaden záujem, aby 

teda sa to previedlo na mesto, alebo nejakým spôsobom sa vysporiadal tento vlastnícky vzťah. 

A ešte jedna vec pán kolega Balázs. Nevieme zaviazať žiadneho súkromného podnikateľa, aby 

investoval do nášho majetku. Keď tam stavali to sanatórium a bolo vydané stavebné povolenie, 

tam existovala legálna cesta. Nie lesná investičná, nie les.... Nie. Lesná investičná cesta začína 

od Lúču dohora. Od Lúča dohora je lesná investičná cesta. Lebo tam bolo sanatórium aj 

v minulosti, zdravotnícke zariadenie a no treba pozrieť do mapy. Čiže môj návrh je rokovať 

s nemocnicou, aby sme to dostali do vlastníctva a na liste vlastníctva sme v jednej jednine 

vlastníkmi. A pri vydávaní stavebného povolenia tam bola, existovala cesta prístupová, tak 

nebol dôvod zaväzovať vlastníka, investora, aby investoval do, alebo aby si vystaval prístupovú 

cestu. A keďže to máme na liste vlastníctva my v jednej jednine, tak neviem ako ho chcem 

právne donútiť k tomu, aby sa podieľal na údržbe tejto cesty. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne za veľmi rozumné vysvetlenie a aj možnosti. Presne ako takto aj 

očakávam alternatívu ako sa to dá a nie ako sa to nedá. Takže ako ďakujem veľmi pekne Janko. 

Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň všetkým. No nazvať investíciu do majetku mesta v oblasti, 

ktorá je rekreačnou zónou mesta, že ideme investovať pre 3 ľudí, ktorí si tam chodia oddýchnuť 

je čistá demagógia a pán poslanec nevie o čom hovorí. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pani kontrolórka je to účelová cesta alebo nie by znela moja otázka. Presne viem o čom 

hovorím. A pán primátor v podstate v tom zavádzaní ja nie som taký profík ako v tomto prípade 

si ty, lebo rezivo stojí 300 eur, ale aj tá guľatina  nestojí 80, ale 130, 160 eur. Takže do tej 

kalkulačky treba hodiť správne čísla, potom budú správne výsledky. Netreba zavádzať v tomto 

prípade. Aj guľatina išla tak isto hore, kvôli tomu ide hore cena reziva. Takže.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec ja som ju spomenul, že bola 80 a išla na 130 takže ja som ako určite viem o týchto 

cenách a číslach. Takže ako 130 áno, teraz bola 130. Bol som pri otváraní obálok. Takže ja som 

to aj, preto som v rozhovore aj rozprával hej, že 130. Ďakujem. Pán poslanec Drengubiak nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade si tu asi bude potrebné ujasniť veci, či je to miestna 

komunikácia, alebo je to účelová cesta. V ktorých úsekoch je miestnou komunikáciou, 

v ktorých úsekoch účelovou cestou, nakoľko aj súdny spor, ktorý s nami vedú, vedie tá 

spoločnosť v rozhodnutí, v rozhodnutí resp. v žalobe z roku 2016 sa uvádza miestna 

komunikácia. Čiže tieto všetky dokumenty musíme prejsť, musíme porovnať s mapou 

katastrálnou a na základe toho potom, možno aj tak ako pán poslanec Lach navrhoval, 
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vysporiadať pozemky, ktoré nie sú a následne nájsť riešenie so všetkými týmito 

zainteresovanými. Toto vidím ako cestu a ako riešenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kemény nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dobrý deň prajem. Vzhľadom k tej komplikovanej situácii, vyplývajúce skúsenosti, ktoré 

dlhodobo máme s touto komunikáciou, prístupovou cestou si dovolím upozorniť, na jednu 

skutočnosť, keby bol tu medzi nami pán Focko, ktorý dlhodobo bol poslancom, evidujem jeho 

slová, vážení pri každej komunikácii, keď zainvestuje do toho v prvom rade treba vyriešiť vodu. 

Už tu bola spomenutá. Nejaké sporadické prívalové dažde. Žijeme takú dobu, že sa to môže 

hocikedy doniesť. Čiže ja by som apeloval na to aby prípadné financie, ktoré sa zainvestujú do 

možnej úpravy komunikácie, aby neboli len kozmetického charakteru, lebo všetky financie 

vyplývajú z tej možnej kalamity s vodou čo tá je schopná napáchať v takom exponovanom 

prostredí ako je tam, budú zbytočné a vyhodené, pokiaľ sa tak nevyrieši. V minulosti tam 

mestské lesy už urobili ten rigol provizórny. Aby sa myslelo a komisia výstavby posúdila tento 

stav, aby sa to riešilo komplexne jednoducho. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. ja by som len citoval z listu vlastníctva. Ide o zastavanú plochu 

a nádvorie, spôsob využitia – pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba, cestná, 

miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko je súčasť. 

Ja by som chcel veľmi pekne poprosiť, načali sme túto záležitosť preto, aby sme, aby som 

upozornil MsÚ na túto záležitosť a aby sme sa dohodli resp. pokiaľ MsÚ urobil v tomto a robí 

aktívne kroky, aby padlo táto informácia, prišla táto informácia na komisiu výstavby z niekoľko 

hľadísk. Niekoľko vedení tohto mesta roky za sebou sa snažilo túto záležitosť riešiť. Nie je 

pravdou, že nie. Vždy sa narazilo na nejaký problém, na nejakú vec resp. na nejakú inú prioritu, 

ktorá, ktorá vtedy zavážila viacej a vec sa buď nedotiahla, alebo nedoriešila. Je teraz na tomto 

vedení mesta, či prekročí tú magickú hranicu a dostaneme sa cez túto magickú hranicu k tomu, 

že sa táto vec vyrieši. Lebo nie je vyriešená. Ja som veľmi rád, že tu bavíme sa o právnych 

vzťahoch, o, o, o územnom konaní o mnohých ďalších záležitostiach. Prosím, podnet prišiel 

preto aby mesto pokiaľ má záujem túto vec riešiť a má ju záujem riešiť, jednalo sa s biskupským 

úradom, vieme aké je stanovisko biskupského úradu. Na základe toho pokiaľ chceme nejakým 

spôsobom zabezpečiť kvalitu komunikácie ako takej, či už je to účelová, miestna, obecná alebo 

akákoľvek, lebo z listu vlastníctva toto nevyplýva, že je účelová komunikácia prosím pekne, 

ani investičná účelová komunikácia, zdôrazňujem. A list vlastníctva zavažuje. Je to otázkou len 

vyslovene toho, čo chceme. Či chceme len zrekonštruovať tú časť a zmeniť tú účelovú 

komunikáciu alebo zadefinovať ju presne na miestnu komunikáciu. Či chceme podporiť 

cestovný ruch. To znamená, že chceme aby v tej doline tí ľudia, čo chodia na Volovec, na 

bicykli, bežať, tí ľudia, ktorí tam chodili predtým opekať, chodili tam za prírodou, či ich tam 

chceme, alebo nie, či aký máme plán ťažby dreva, ako to vyzerá s ťažbou dreva. Či teraz naozaj 

budeme cez týždeň ťažiť drevo v plnej prevádzke, alebo nie. V akých kapacitách, v akom 

množstve atď., atď. Je tu viacero otázok, z ktorých potom vyplýva táto účelová záležitosť. My 

musíme umožniť biskupským lesom prístup na ich pozemok cez naše komunikácie. Tam to 

nijakým spôsobom nezmeníme. Pokiaľ mestské, biskupské úrad nepristúpi povedzme na nejaké 

memorandum o spolupráci pri ošetrovaní týchto komunikácií sú ďalšie právne možnosti, ktoré 
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môžeme teoreticky usmerniť biskupské lesy tak, aby, aby sme dostali nejaké korunky za to, že 

sa so tie komunikácie staráme. Ale opakujem ešte raz kvitujem ten krok, máme informácie, ja 

si myslím, že za komisiu výstavby môžem otvorene povedať, ak položíte na stôl tento problém 

radi sa ním budeme zaoberať, pokúsime sa nájsť nie len právny charakter tejto veci, lebo je to 

nie naša záležitosť, ale určite nájsť legislatívny charakter tejto veci tak, aby sa táto vec či už 

čiastočne, alebo celkovo výhľadovo vyriešila. Ďakujem veľmi pekne. Toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pani kontrolórka nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Ešte chcem reagovať na pána poslanca Balázsa. Ja mám také riešenie, aby sme sa tu 

nehrali na slovíčka či je to účelová komunikácia, investičná alebo, alebo obyčajná komunikácia. 

V spolupráci s pánom kolegom Halyákom my prefotíme vám podklady k tomu, lebo je 

zápisnici o odovzdaní od štátnych lesov, je k tomu aj mapka a tam sú aj pomery určené medzi 

mestom a biskupskými lesmi. Takže dáme vám to k dispozícii do ďalšieho zastupiteľstva, aby 

ste mali tieto informácie. Tak isto aj do komisie výstavby, aby ste mali informáciu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslnec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Myslím, že by bolo vhodné zadefinovať jasne čo je, čo je ten hlavný problém a čo sú také tie 

vedľajšie problémy, ktoré to celé len zahmlievajú a komplikujú. Vedľajší problém je tá 

definícia investičná cesta, účelová cesta podobne. Vedľajší problém je to, že, že súčasný majiteľ 

budovy sanatória sa sťažuje na prístup. Ten váš argument nebol správny ako povedal pán Lach. 

Oni keď žiadali o stavebné povolenie tam cesta bola. Oni sa nesťažujú, že tam cesta nie je, len 

proste oni sa sťažujú na ten stav cesty. Že tá cesta je rozbitá. Ja keď sa vrátim späť o 40 rokov, 

tak my sme dosť často po tej ceste chodili s rodičmi, starými rodičmi až hore na Gyulapalag, 

chodili sme tam niekde opekať slaninku, chodili sme tam na huby, na maliny. Možno je to môj 

spomienkový optimizmus, ale tá cesta bola vtedy v celkom slušnom stave. Tam nebolo ani veľa 

výtlkov, to bolo pekne vyasfaltované tam, proste sa dalo vybehnúť autom hore, dole. Ja som 

o pár rokov na bicykli chodil hore a dole keď som teda si to pustil dole kopcom to išlo ľahšie 

samozrejme ako hore kopcom, tak sa dalo ísť úplne v pohode na tom bicykli a to som nemal 

žiadny horský bicykel v tých časoch. To som mal klasický favorit. Tá cesta bola v dobrom 

stave. Tú cestu nezničili návštevníci, ktorí si tam chodili opekať slaninu, alebo ktorí chodili 

hore na Gyulapalag. Tú cestu nezničili sanitky, ktoré chodili ešte do pôvodnej, lebo predtým 

ako tam teraz je, je ten domov dôchodcov, tak tam predtým boli niekoľko oddelení, doliečovak 

tam bol. Geriatria myslím, pľúcne alebo také nejaké oddelenie. Tá cesta nebola zničená tým, že 

tam chodili sanitky. Tú cestu zničili nákladné autá, ktoré vozili drevo. A tie autá patrili buď 

Mestským lesom Rožňava, alebo zákazníkom Mestských lesov Rožňava a biskupským lesom. 

Respektíve predtým štátnym lesom, ale akože pokiaľ moja, moja pamäť siaha ešte niekedy, 

niekedy v 90-tych rokoch tá cesta ešte bola v celkom slušnom stave. Takže tá cesta bola zničená 

za posledných 20 možno 25 rokov a to už teda boli mestské lesy a biskupské lesy. A ten 

problém je, že dobre mi to teraz, mesto to teraz opraví za tých 50 tisíc a o 20 rokov to bude 

vyzerať úplne rovnako a zase to bude vina našich mestských lesov a, a biskupských. Lenže 

zacvakáme to len my. A toto je ten problém, na ktorý poukazujem 10 rokov. Ja som za to, aby 

sa tá cesta opravila, ale s tým, že pôjdeme fifty fifty. Akože nejdem sa už teraz naťahovať, že 

my sme len zo 40% zničili a oni zo 60%. ale proste malo by to byť na polovicu. Buď teda 

prispejú, buď sa s nimi budeme súdiť, buď tam dáme závoru a budeme vyberať mýto, ale proste 
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neexistuje, aby sme to zaplatili len občania z daní a, a biskupské lesy budú užívať tú cestu, budú 

ju ničiť a neprispejú. Toto je, toto ten kľúčový problém. Tie ostatné veci sú, sú len také 

drobnosti, ktoré nás odvádzajú od hlavného problému. Ďakem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte by som poprosil. Ešte pán poslanec Burdiga nech sa páči. Potom dám 

slovo taktiež aj vám, Halyák dobre? Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že všetci máte pravdu. Pán primátor u teba 

si vážim to, že chceš pokračovať v tom, čo sa začalo. Ja musím tiež povedať, že aj za môjho 

primátorovania tak isto sme pracovali na tom, aby táto cesta bola taká, ako  má byť. Myslím, 

že pani kontrolórka nemôže povedať, že nie. Narážali sme na rôzne problémy a boli vtedy rôzne 

výzvy európske, kde sme sa mohli zapojiť a stále sme narazili na ten problém, že sú tam viacerí 

vlastníci a žiadať môže len jeden vlastník. Hej. Čiže aj tam sa niektoré veci odďaľovali. Ja tak 

isto by som bol veľmi rád, keby tá cesta bola v takom stave, že by sa tam ľudia dostali 

komfortne, či už do toho sanatória, alebo aj vyššie. Všetci máte pravdu, že tú cestu nezničili 

cyklisti a chodci, ale zničili to mestské lesy a zničili to biskupské lesy. Myslím, že pani 

kontrolórka môže povedať, že nie jedno jednanie sme mali aj s biskupstvom a stále to tak 

skrachovalo, ako teraz pán primátor povedal, že zájde človek tam a absolútne nerešpektujú 

a nereagujú na naše výzvy. Pretože oni tiež nemalé peniaze získavajú z toho, že chodia po tej 

ceste. Teraz by som možno chcel apelovať na kolegu Kováča. Karol myslím, že po tej 

stavbárskej stránke sme u asi traja, ktorí sa tomu myslím že rozumieme, že bolo by dobré, keď 

už sa budeme rozhodovať na tom, že tú cestu fakt chceme opraviť z tých vlastných zdrojov 

a dať na to peniaze, ja by som žiadal, aby tieto veci boli prediskutované v stavebnej komisii 

práve u vás Karol, pretože sám vieš povedať, alebo môžeš mi to potvrdiť, že či 50, alebo 60, 

alebo 100, alebo 200 tisíc to nie je malý peniaz a treba sa nám rozhodnúť, že čo ďalej chceme 

s tou cestou. Pretože možno dáme tam tých 50, 60 tisíc, bude to vyhovovať sanatóriu, bude to 

vyhovovať turistom, cyklistom atď., myslím ten spodok, ktorý opravíme. Len treba myslieť aj 

na to, že naďalej tam budú premávať ťažké vozy lesov, či našich alebo biskupských a dáva sa 

celkom iný podklad. Keď to chceme, aby do budúcna sa tá cesta zachovala. Pretože keď tam 

dáme len obyčajný asfaltobetón, ešte raz hovorím, bude to vyhovovať pre mestské vozidlá. Ale 

keď tam budú premávať aj tieto veľké vozidlá tak tá štruktúra toho podkladu a úpravy tej cesty 

musí byť celkom iná. Preto vás prosím, keď už o tomto budete rozprávať, o financiách tak 

prediskutujte a prelúsknite to v tej komisii výstavby, pretože sú tam určite múdri ľudia, ktorí 

potvrdia moje slová, že to nebude jedno na čo to budeme používať. Ja beriem aj tú alternatívu 

Ivan, ktorú si ty povedal. Lebo keď si pozriete biskupské lesy surovo položili závoru hore na 

Grekse. To ste videli hej. Bez problému. Už sa tam nedostanete, len keď poprosíte o kľúčik 

a tak tam vyjdeme. Ja nechcem povedať, že musí byť presne táto alternatíva, aby tam bol nejaký 

vrátnik, ale budeme musieť niečo urobiť aj v tom, že keď my tú cestu zrekonštruujeme, dáme 

na to peniaze, ja som tiež všetkými desiatimi za to, hej, ale budeme musieť vymyslieť nejaký 

systém toho, hej, aby sme fakt do tej cesty neinvestovali len my stále veľké peniaze, ale 

samozrejme aj tie peniaze dostali z tých biskupských lesov späť. Čiže ešte raz apelujem Karol 

na teba, ale aj na vedenie mesta, na primátora, na zástupcu, že keď budete fakt rozprávať o tom, 

o type tej opravy aj do budúcna, aby nenastalo to, že my to teraz opravíme, bude to krásne, 

super a po roku a pol sa dostaneme presne tam, kde sme teraz, pretože tie ťažké mechanizmy 

sami viete, čo vedia dokázať. Čiže toto by som vás chcel poprosiť, aby ste na to dali pozor aj 

pri tej oprave.  Možno keď to bude na tie ťažšie mechanizmy tak tá oprava bude viac stáť, ale 

budeme musieť potom fakt vymyslieť niečo na to, aby sme mohli eliminovať aj tieto vozidlá. 

Vidíte aj Čučma sa rozhodla týmto smerom, vylúčila ich, tak čo urobili? Chodia cez našu cestu. 
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Takže je to len prosba na vás, aby ste potom porozmýšľali na tej, na tej stratégii. Karol ja si 

myslím, že hlavne na teba, keď si tam predseda tej komisie. Ste tam ešte raz ľudia, ktorí viete 

zvážiť ten podklad a na čo dáme tie peniaze. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak na doplnenie. Sme tam kde na začiatku sme boli. By som povedal, že 

urobíme tú cestu my, ale dáme si to zaplatiť, hej, prejazd. Ako ten prejazd bude spoplatnený 

a aby sme nemuseli veľké peniaze dať, môžeme tam hoc kedy dať aj značku, ktorá určí tonáž. 

Aké auto maximálne tam môže vojsť a oni si už všetky firmy budú môcť zabezpečiť aj 

prekládkovú stanicu pre kamióny. Takže vieme aj takto riešiť. Keď už nechcú investovať 

ostatní, tak ako my vieme to riešiť aj takto, aj takto. Sú tie možnosti. Základ je, aj z vašich úst, 

že tú cestu treba opraviť. Ja z mojej strany urobím všetko, aby tá cesta už bola po tých 15-tich 

rokoch opravená. Tie peniaze sú. Ako to mala byť otázka, že aj, aj na tú cestu máme peniaze, 

takže som veľmi rád, že ste všetci za, aby tá cesta bola hotová a hľadať dôvody, aby sme ju 

vedeli opraviť a nie ako sa to nedá. Pán poslanec Kováč na doplnenie, aby sme. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja len zdôrazním, ďakujem pánovi kolegovi za podnet, resp. za, za, za žiadosť, je na meste. 

Myslím si, že celý ten účel je momentálne v rukách mesta. Či to bude teraz naozaj budeme to 

riešiť len čiastkovo, to znemená, že sa rozhodneme. Momentálne je to otázkou toho čo komi... 

čo postavíte na komisii výstavby na posúdenie, čo nie. Ja som to poňal zo širšieho hľadiska, 

lebo opakujem ešte raz, komunikáciu určite, opravu komunikácie určite ja ako poslanec 

podporím, pretože je to dôležité. Samozrejme musí to mať, musí to mať aj nejaké ďalšie 

náležitosti. To znamená, že ako povedal pán poslanec Kuhn aj ostatní diskutujúci, aj pán 

Burdiga, aj pán Balázs, aby sme to my donekonečna nerobili ako charitu musíme o mať 

nejakým spôsobom ošetrené. Ja už budem teraz očakávať od mesta pokiaľ to bude riešiť 

čiastkovo, to znamená len tú komunikáciu po to sanatórium sa bude riešiť, aby teda povedal 

nielen A, ale aj B, aj C a jasne stanovilo podmienky, ktoré budú právne ošetrené. Máme tu 

právne oddelenie, ktoré túto právnu záležitosť vie pripraviť. Nie je problém vyhlásiť verejné 

obstarávanie na projekt tejto cesty, akceptácii zaťaženia tejto cesty. Ale opakujem ešte raz. 

Tento problém má dve, dva body. Prvý je ten čiastkový o ktorom hovoríme a myslím si ten sa 

dá veľmi jednoducho a veľmi v krátkom legislatívnom konaní v rámci MZ udobriť a ošetriť. 

Ale potom je tam aj ten širší záber toho celého a to je čo perspektívne s touto komunikáciou, 

respektíve s tým údolím ako takým, čo s ním a ako výhľadovo by sme mali v týchto veciach 

postupovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja sa ospravedlňujem ešte pánovi Mgr. Halyákovi. Dal by som mu priestor na vyjadrenie sa. 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. Len chcem doplniť, že spor so zariadením pre seniorov sa vedie aj o tom, či 

ten predmetný úsek je miestna  komunikácia, alebo účelová komunikácia. Zariadenie pre 

seniorov tvrdí, že je to miestna komunikácia a zatiaľ súd prvého stupňa sa priklonil k názoru 

a určite by sme mali potom celú rekonštrukciu vykonať my. Ale vec ešte nie je právoplatne 

skončená zatiaľ.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ako len na dovysvetlenie. Stále je presne toto je súdny spor. Načo tu riešime 

súdne spory, ktoré ako vlastne evidentne treba tú cestu opraviť a ja môžem úprimne povedať, 
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že ani nevedel som o tom, že máme dajaký súdny spor ohľadom tej cesty. Takže ako.... Pán 

poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Budem sa snažiť viac k tomuto už neprihlásiť. Ja nie som proti ceste. Nech je tam jedna super 

dobrá cesta. Ja tam tiež strašne veľa chodím. A nech tam je cesta. Len jeden problém tu je. 

Najprv dajme na to urobiť projekt a podľa projektu budeme vidieť, že koľko to bude stáť. Z 50, 

60 tisíc eur sa na tej ceste nespraví nič. Môžete tam natiahnuť dajaký formálny koberec na 

dajaké 3 roky. Tuná kolega Kemény spomínal vodu. Tá cesta nie je odvodnená. Obrovské 

peniaze vyriešiť v podstate vodu na tej ceste. Nie som proti ceste, spravme ju, ale keď budeme 

mať projekt budeme tuná hlasovať o čísle 200, 300 tisíc eur na opravu toho úseku, keď ho 

chceme komplexne opraviť. Takže Greksa. Na konci Greksy biskupstvo si dalo závoru. Na 

asfaltke je biskupská závora, napravo je mestská závora. Tak isto si svoje pozemky zavrelo 

mesto, ako si zavrelo biskupstvo. A nad tým sa nie je čo čudovať. Ja sa tu nejdem teraz zastávať 

biskupstva. Každý sa snaží obmedziť prístup do toho lesa, aby tam nechodili štvorkolky, 

motorky a kadečo po lese. Takže to je tak normálna vec a, a spravme tú cestu, len majme tuná 

dajaký podklad na rozhodovanie a nebúchajme si tu po bruchu, že 50, 60 tisíc. Nech tu je jeden 

projekt, čo to bude stáť a potom poďme per parte, krok za krokom a, a vyriešme tento problém. 

Takže ešte raz budem rád, len, len, len dajaké relevantné podklady a poďme potom tak ďalej 

v tomto bode. Ďakujem. Jaj ešte jednu poznámku mám k tomu. Že keď je to účelová 

komunikácia, keď bude taký záver a zničili ju mestské lesy a biskupské lesy tým, že ju 

neudržiavali dlhé roky, že sa neinvestovalo, pozrite sa do rozpočtov mestských lesov, opýtajme 

sa pána riaditeľa mestských lesov koľko do toho investovalo biskupstvo. Nie sú vyčistené 

priekopy nie sú pokosené priekopy dlhé roky. Tak potom vlastne každý stavbár, ktorý tu sedí 

vie, že keď sa do údržby cesty neinvestuje potom treba raz za 10, 20 rokov urobiť tam jednu 

obrovskú investíciu. Tak teraz stojíme pri tom. Keď ju treba urobiť tak nech sa páči tú cestu 

treba hlavne mestským lesom. Nech mestské lesy nájdu vo svojom rozpočte peniaze a nech tú 

cestu urobia. Takže, takže treba ten problém presne zadefinovať, dať na stôl presné čísla a my 

sme tu na to, aby sme o tom rozhodli. Nie sme polyhistori, aby sme boli aj právnici, aj sudcovia 

aby sme vedeli, či to je účelová, či miestna komunikácia. Nie sme projektanti. Takže keď 

dostaneme podklad na stôl zdvihnime ruku alebo nezdvihnime. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len by som chcel upresniť pán kolega Balázs, že skaza tej cesty začala v čase, keď nebola 

vydaná spolu s pozemkami od štátnymi lesmi. Štátne lesy neinvestovali, robili odpisy, my sme 

nemohli do nej investovať, lebo sme to nevedeli zdôvodniť. No a potom sme to dostali teda 

prevodom. Neviem v ktorom presne roku bol ten prevod, si tieto, takéto veci si nepamätám, ale 

viem, že sme to mocne riešili aj ako Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych 

lesov, lebo sa to jednalo o celoštátny problém. A výsledok je tu, hej, že teraz čierny Peter ostal 

v rukách nám, mestu. Dobre. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja už len na ukončenie, aby sme boli v jasnom. Pán Kemény má pravdu. Taktiež tie rigoly boli 

už vyčistené, ale na vodu treba dávať pozor. Pán Kuhn taktiež dobrý podnet. To čo na začiatku 

som povedal, že dáme tú cestu spoplatniť a nájdeme spôsob, ako to mýto vybrať od biskupských 

lesov, aby sa podieľali do budúcna taktiež na dajakom si myslím, že komforte tej cesty, aby 

sme ju mohli potom na ďalšie roky. Takže určite tak isto privítané. Neprivítam to, že treba robiť 
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projekt za 200, 300 tisíc. Až tá cesta nie je tak veľmi dôležitá, aby sme vybodovali niečo za 

200, 300 tisíc. Lebo máme aj Košickú, ktorá taktiež je vo veľkých problémoch. Tá je 

urgentnejšia. Skôr tam 200, 300 tisíc hej, lebo to je príjazdová cesta. Aby ste vedeli, že aj tú 

chceme opraviť. Že tie peniaze sa kumulujú. Hľadáme, aby aj tá Košická cesta, lebo aj to je gro 

medzi tými cestami, aby sme vedeli, že je to tam dôležité. Skôr tam by som trebalo, lebo tam 

svah a všetko, takže skôr tam by sme tie väčšie peniaze investovali. Tu provizórne za 50 tisíc. 

Možno poviete provizórne za 50 tisíc. Verím tomu, že nie 2, 3 roky vydrží. Z tých 50 tisíc už 

len keď 5 rokov sa nám vráti s tým, že každý rok dávame 10 tisíc do opráv. Takže už len 5 

rokov, keby vydržalo a ten asfalt je dosť tak, lebo aj na Rožňava bani ešte zatiaľ len provizórny 

asfalt je tam a chodia tam kamióny bežne a tá cesta drží. Hej. A viaceré úseky sme si všimli, 

kde tá, keď je nový asfaltový povrch, tak tie kamióny pokojne idú. Už to, že nie je tam trenie, 

nie sú tie diery tak nevybijú tú dieru takže si myslím, že určite za tých 50 tisíc sa dá urobiť taká 

cesta, že minimálne 10 rokov a už, už na tom budeme veľmi ziskoví, že bude komfortná cesta 

a ešte je tam aj zisk dajakých 40 tisíc, úspora 40 tisíc, ktoré nám pomôžu. Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja už len úplne krátko. Neviem, či sa to dá alebo nedá teraz v tých uzneseniach, dať do 

uznesenia, aby ste každopádne informovali komisiu výstavby o technológii, ktorú tam chceme 

využiť, alebo chcete využiť. Proste je tam, sú tam odborníci, ktorí vám vedia poradiť. Hej. Lebo 

vy tiež nie ste úplne stavbári hej. Moja požiadavka je len tá, aby vedela komisia o tom výstavby.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja si myslím, že hociktoré firmy, ktoré prichádzajú do nášho mesta na všetky cesty máme aj 

projektovú dokumentáciu a oni rozhodnú, že či stačí, alebo nie a oboznámia. Oni robia už 20, 

desiatky rokov hej z cestami, tak oni vedia odhadnúť aj podložie, keď to sfrézujú tak ako stále 

nám povedali a robia ku každej ceste aj projektovú dokumentáciu. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakuje pekne. Sme v bode plnenie uznesení, kde prijať uznesenie, že sa má niekto zaoberať 

nemôžme, ale myslím, že stavebná komisia aj z vlastnej iniciatívy môže rozprávať o týchto 

záležitostiach. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Rožňave berie na vedomie Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave. Prosím hlasujte.  

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

 

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

obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch a základných škôl 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Áno nech sa páči pani vedúca odboru školstva a pani 

zástupkyňa prednostky. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Pekný deň vám prajem. Dostali ste na stôl jeden A4-

kový papier a, a prílohu teda k tomuto materiálu. Prílohu č. 4. Na vysvetlenie vám chcem 

povedať, že žiaľ sa ku vám dostala tá zlá verzia, lebo tá dobrá verzia bola doručená členom 

komisie vzdelávania. To znamená, že to čo ste dostali tam žiaľ sa stala taká chyba, to bola 

pôvodná verzia, že nesedeli tam, teda nesedí tam to, to orientačné číslo tých škôl. Teda 

v adresách škôl, ale čísla čo sa týka žiakov, spolu 20 žiakov, tam ako vidíte, čísla sedia. Akurát 
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hovorím tie orientačné čísla sa posunul tam jeden riadok a pôvodné čísla sa dostali, ktoré boli 

teda v prílohe č. 4 sa posunuli a dostali sa ako keby to bola, bolo orientačné číslo v adresách 

týchto škôl. Takže žiadna zmena, nič iné sa tam nesalo, len, len tá zlá verzia bola žiaľ tam 

priložená len vám ako poslancom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať pani vedúcej odboru školstva podľa teda, keď som to správne pochopil 

vlastne vypúšťajú sa tie mená tých žiakov oproti minulosti. Chcem sa spýtať, či to je dôvod, 

dôvodom je zmena zákona, alebo dôvodom je to, že sme to v minulosti nerobili správne. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

My sme to preverovali minulý rok, či porušujeme s tým zákon, že sú tam mená tých žiakov. 

A k tomu by možno vedel viac povedať pán, pán Mgr. Halyák preto, lebo on sa obrátil v tom 

čase ešte na ministerstvo. Bolo povedané, že nič neporušujeme, ale my sme kvôli tomu navrhli 

tú zmenu, lebo považujeme už za zbytočné tam uvádzať mená žiakov, ktoré už tam ani 

nechodia. Takže my sme to vlastne zjednodušili, aby, aby tam tie mená neboli, lebo ako sami 

vidíte v prílohe č. 4 je uvedený počet. Ten zostatkový počet tých žiakov, ktorí kedysi chodili 

do ZŠ na Ulici zeleného stromu. Takže len preto bola tá zmena navrhnutá a samozrejme bolo 

to odkonzultované, príloha č. 2 bola odkonzultovaná so školami a my sme tam už uviedli len, 

len obce a nie mená žiakov. Lebo prax nám ukázala, že aj počas roka môžu nastať dajaké 

zmeny, že prestúpi dajaký žiak, ktorý by mohol mať, teda mal mať nárok na vyplácanie 

dopravného, ale podľa tohto, podľa tejto prílohy my sme preplatiť cestovné tomuto žiakovi už 

nemohli, lebo nebol uvedený v tejto prílohe. A zase dávať stále ako do zastupiteľstva ten 

materiál, že dodatok, dodatok, dodatok považujeme za zbytočné a veľmi nevhodné. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pani Tamásovej.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem za vysvetlenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže prečítam návrh na uznesenie. V bode 1. 

prerokovalo návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o 

školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných  školských  obvodoch základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a uznáša sa na zmenách a doplnení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných  

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v prílohách 

č. 1, 2 a 4 podľa  predloženého návrh. Ukladá VZN so zapracovanými zmenami a doplnením 

uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Prosím hlasujte.  

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

 

Nasledujúci bod č. 6 programu, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie o Mestskej polícii 

Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja mám len takú úplne drobnú pripomienku. V tom zozname, ktorý je prílohou, kde je vlastne 

to, teda tá výstroj príslušníkov MP, tak sú tam 2 krát uvedené putá. Lebo je najprv tam, že 

puzdrá na doplnky čiernej farby (putá, doklady, vysielačka), potom ďalší riadok je puzdro na 

putá čiernej farby. Tak myslím, že to nemusí byť 2 krát. Asi nenosia dvoje rôzne putá. Takže 

považujem to len za chybu  písania, ale bolo by to vhodné opraviť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kováč.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dobrý deň prajem. Ja som bol účastníkom jedného zaujímavého semináru predvčerom a tam 

uviedla osoba, ktorá viedla diskusiu resp. viedla odborný seminár na tému mestských polícií 

a obecných polícií ako takých jednu zaujímavú informáciu v súvislosti s čl. 2 plnenie 

povinn...čo to čítam pardon, v súvislosti s povinnosťami MP ako takej. A ja by som sa len chcel 

opýtať, nie je to otázkou veci nejakej takej, že by som mal záujem aby, aby sa toto teraz 

momentálne nejak riešilo, ale skôr podnet na pána náčelníka, aby skúsil povedať svoj názor, 

alebo respektíve pouvažoval nad tým, či, či by nebolo zaujímavé z hľadiska plnenia povinností 

tieto povinnosti jednoducho, okrem všeobecných zákonných povinností ako sú uvedené tuto, 

rozviesť podrobnejšie. No a bolo to zaujímavé v tých informáciách, ktoré, ktoré v tom seminári 

boli mestské a obecné polície mali okrem týchto všeobecných, všeobecných informácií o tom, 

že teda postupujú v zmysle zákona, zastupujú mesto pri plnení VZN-iek atď., atď. boli tam aj 

nejaké náležitosti, ktoré teda rozpísali konkrétne, čím sa ešte MP ešte plus zaoberala. Takže do 

budúcna odporúčam sa tým skúsiť zaoberať, či by to bolo pre MP zaujímavé, alebo nie. A ešte 

by ma zaujímal tvoj názor pán náčelník na to, ako sa na to pozeráš respektíve či, predpokladám, 

že si sa s tým stretol a aký je tvoj názor na túto vec.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pána Ing. Róberta Hanuštiaka, náčelníka MP. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, páni poslanci cieľom tohto VZN bolo zosúladiť 

aktuálne platný právny rámec zo súčasným stavom a sceliť niektoré dokumenty do jedného 

dokumentu. Čo sa týka podnetu pána poslanca Kováča je to pravda, že povinnosti vyplývajú 

pre MP nielen zo zákona 564/1991 o obecnej polícii, ale aj zo zákonných úprav, ktoré sú 

samostatné. Podľa názoru, názoru právnikov nie je vhodné, nie je vhodné priamo prepisovať 

niektoré veci zo zákonov, priamo do VZN, preto toto VZN je čiastočne strohé a obsahuje len 

tie náležitosti, ktoré je povinné upraviť zo strany mesta formou VZN a ktoré podliehajú 

schváleniu MZ. Máme viacero povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona 8 o cestnej 

premávke, zo zákona 282, ktorým sa upravujú niektoré povinnosti držania psov, zo zákona 

o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia, zo zákona priestupkoch atď. Pokiaľ by sme tieto 

povinnosti priamo si prepisovali do VZN stalo by sa to, že novelou jedného zákona, by sme 

automaticky museli novelizovať aj toto VZN. Z toho dôvodu aj po konzultácii s viacerými 

kolegami s MP v rámci Slovenska, ako aj s právnym oddelením sme dospeli k tomuto zneniu 

VZN avšak ani toto nie je dogma. Môže sa upravovať pokiaľ príde niečo také, že bude potrebné 

ho zakotviť do tohto VZN ja mile rád ho predložím. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 
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p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja len som si dovolil upozorniť preto, lebo organizoval to ZMOS tento 

workshop a tie skúsenosti z práce obecných a mestských polícií sa mi zdali veľmi zaujímavé. 

Ja sa pokúsim tú prednášku nejakým spôsobom zabezpečiť online a skúsim ti ju prepo...online, 

inline a prepu...preposlať ti ju. Možno ťa to zaujme, možno nie. Nebolo to k tomu materiálu, 

ktorý si predložil. Hovorím o nejakej možnosti do budúcna, lebo sa mi to zdalo veľmi 

zaujímavé, že niektoré tie veci mimo tých zákonov boli teda rozpísané. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte by som sa spýtal pána poslanca Kuhna, či to bol pozmeňujúci návrh tam 

na začiatku? Alebo len dotaz. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pýtal som sa pani hlavnej kontrolórky, či sa dá riešiť toto len ako, ako opravou zrejmej chyby. 

Myslím, že to sa používa zrejme chyba v písaní.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

To som chcela navrhnúť, že ide o zrejmú chybu v písaní, takže sa to dá opraviť aj bez uznesenia. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To bude jednoduchšie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Prečítam ná....Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu nakoľko sa nikto nehlási. Prečítam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v bode 1. prerokovalo návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia o Mestskej polícii Rožňava a uznáša sa na Všeobecne záväznom 

nariadení o Mestskej polícii v Rožňave. Ukladá VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom 

sídle mesta. Prosím hlasujte. 

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

 

V bode č. 7 pristúpime k návrhu na zmenu Štatút mesta Rožňava  

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu Štatútu mesta Rožňava v § 22 

ods. 6 podľa predloženého návrhu, ukladá Štatút mesta Rožňava so zapracovanou zmenou 

uverejniť na webovom sídle mesta. Hlasujte prosím. 

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

 

Pristúpime k bodu č. 8 k Návrhu na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny 

rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 

Otváram diskusiu. pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa dotknúť takej otázky vlastne otvorenie škôlky Kozmonautov a ak to nie je tak, tak, 

tak ma opravte, ale či ju otvárame kvôli tomu, aby sme vedeli my z mestských peňazí umiestniť 
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deti z obcí do, do predškolských zariadení. Ak je to áno myslím si, že my nie sme okresný úrad, 

my zastupujeme mesto. Či budeme mať tieto náklady z niekade refundované, či sa o tomto 

niekde jedná, či, či, či tie finančné prostriedky budú mestu vyslovene refundované. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže ako tú pozitívnu správu by som nechal aby vám povedala pani 

Tamásová. Nech sa páči. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo. V úvode asi len toľko, že momentálny stav na Ulici kozmonautov, 

teda budova MŠ je taká, že už sme tam dokončili aj stavebné práce, takže táto budova bude 

pripravená na to, aby sme v septembri otvorili a každú chvíľu čakáme rozhodnutie ministerstva 

o zaradení preto, lebo ministerstvo momentálne uprednostňuje každú jednu žiadosť, ktorá sa 

zaoberá s otváraním, s otvorením nových MŠ. Áno na otázku mám takú odpoveď, že pôvodne 

sme si mysleli, že nám vystačia kapacity našich MŠ. Preto lebo sme prepočítali, že koľko máme 

detí, ktoré patria práve do tej kategórie, ktoré majú spĺňať, splniť to povinné predprimárne 

vzdelávanie a ani sme s tým nepočítali veľmi, že možno bude treba tú Kozmonautov otvoriť. 

Lenže dostali sme pokyny ministerstva v apríly, že okrem 5 ročných detí, ktoré majú trvalý 

resp. prechodný pobyt v meste my máme prijať aj deti, ktoré možno sú z okolitých obcí, ale 

spĺňajú  túto podmienku. Ministerstvo to urobilo kvôli tomu, lebo sa báli, že nebude dosť 

kapacít pre tie deti a keďže sa už raz schválilo v zákone, že to budú mať povinné, tak treba tie 

deti umiestniť. Takže áno prvý krát sme na to mysleli, teda museli sme myslieť vtedy, keď vyšli 

tieto pokyny a preto ste to dostali vlastne na stôl, teda na, na MZ. Vtedy sme to riešili myslím 

koncom marca alebo v máji to bolo. V máji to bolo. A veľmi rýchlo sme, veľmi rýchlo sme 

museli teda tento stav riešiť. Medzi tým sme dostali aj také stanovisko od Združenia miest 

a obcí na Slovensku, že ministerstvo možno nemá právo nám dávať takéto úlohy, resp. nariadiť, 

aby sme  prijali tie deti, preto lebo vraj existuje dajaké stanovisko, nie dajaké, lebo ja mám to 

stanovisko od generálnej prokuratúry, v ktorom je uvedené, že, že proste nie sme povinní prijať 

tieto deti. Lenže my máme veľa aj dvojročných detí. Vieme dobre, že detské jasle na Ulici 

kozmonautov boli zrušené kvôli tomu lebo, ja si myslím, že kvôli kovidu, lebo detičky nechodili 

veľmi. Takže tam boli, tam boli pravdepodobne dajaké kapacitné problémy a my máme teda 

veľa tých dvojročných detí. A my tie kapacity hlavne pre nich potrebujeme. Takýchto, takýchto 

potrebujeme umiestniť a do budúcna treba myslieť aj na tie deti, ktoré majú zdravotné 

problémy. Preto, lebo v rožňavskom okrese neexistuje momentálne špeciálna MŠ, ale 

neexistuje ani špeciálna trieda v MŠ. A dennodenne musíme riešiť takéto deti. Takže preto sme 

dospeli k názoru, že v tomto roku budeme riešiť tie, tie kapacity s MŠ Kozmonautov, ale do 

budúcna by sme chceli využiť túto budovu aj na tento cieľ. A tento rok máme možnosť, keďže 

máme veľa 5 ročných detí, o ktorých vieme, ale žiadosti ešte stále nemáme od rodičov. Darmo, 

že kolegovia z odboru sociálnych vecí viac krát navštívili tie rodiny, ešte stále, stále nemáme 

tie, tie žiadosti a vieme dobre, že oni budú musieť od toho septembra nastúpiť do škôlky. Takže 

my musíme mať rezervy pre tie deti. Lebo keď prídu v septembri, tak my nebudeme mať 

možnosť kde umiestniť a zákon nám ukladá, aby sme deti v takomto veku teda z tej kategórie, 

ktoré majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie musíme umiestniť. Takže preto sme prišli 

s tým, že by bolo dobré zaradiť teda tú MŠ na Ulici kozmonautov, lebo tento rok sa to bude 

využívať hlavne pre tie 5 ročné deti a keď odovzdajú MŠ na Ulici Vajanského, tak tie deti by 

sme vedeli tým pádom preložiť dajme tomu do tej MŠ a tú druhú MŠ môžeme využiť hlavne 

pre ako špeciálnu MŠ resp. špeciálnu triedu MŠ a tým pádom by sme vedeli riešiť aj jeden aj 

druhý problém. Takže momentálne boli nastavené podmienky tak v nariadení, že sme prijímali 

hlavne deti, nie hlavne ale 90 detí s trvalým a prechodným pobytom v Rožňave a cca 10% detí, 
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ktoré sú síce z okolitých obcí, ale spadajú do tej kategórie detí, ktoré majú plniť tú, to povinné 

predprimárne vzdelávanie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte k tej určite pán Balázs by chcel vedieť, či to bude refinancované. Tak 

bola jeho otázka.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Áno. Tak do rozpočtu sme dali a to bolo aj v tom materiály, vtedy keď sme dali, dali, keď sme 

požiadali vlastne ministerstvo o zaradenie. My tam počítame s 2 triedami. Počítame tam cca 4 

učiteľky tam budeme potrebovať, jednu upratovačku a taktiež údržbára možno nie na plný 

úväzok. Takže mali sme v rozpočte peniaze 84 tisíc na bežnú údržbu MŠ. Z týchto peňazí sme 

dali urobiť tie bežné opravy a požiadali sme ministerstvo, keďže sme mali možnosť žiadať 

peniaze na nové MŠ, na vybavenie, aby nám dali 10 tisíc, to bolo to maximum, 10 tisíc eur, čo 

už máme aj schválené. To znamená, že vybavenie budeme mať z finančných prostriedkov 

ministerstva školstva a samozrejme osobné náklady tým, že tu budú aj 5 ročné deti máme 

možnosť požiadať ministerstvo financií cez okresný úrad, odbor školstva, aby nám navýšili 

dotáciu respektíve podielové dane, aby aj tie deti mohli už od septembra dostať peniaze. Nie 

tak ako je zvykom, že od januára, keď sa schváli rozpočet, ale na 5 ročné deti je taká výnimka, 

je taká možnosť, žiadať už od septembra peniaze.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  Ja iba na dovysvetlenie, aby to nevyznelo tak, že tých 84 tisíc máme sumu, 

ktorá je na všetky škôlky a z toho bola použitá určitá čiastka na toho Kozmonautov. Hej. Takže 

len na tie bežné údržby, že nie 84 tisíc tam išlo, ale iba čiastka. Nech sa páči s faktickou pán 

poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kvôli tomu som sa opýtal, lebo väčšinou tuná riešime nákladové položky ako sme pred chvíľou 

riešili cestu, teraz riešime vlastne rekonštrukciu, investič...škôlky a hlavne ja by som ten 

problém rozdelil tak, že rožňavské deti, ktoré samozrejme sa snažíme umiestniť a nech máme 

dosť kapacít pre ne. A druhou otázkou bolo v podstate deti z okolitých obcí, na ktoré ak dobre 

viem obce dostávajú príspevky a teraz ich budeme umiestňovať ako povinne, ako to pred 

chvíľou odznelo, my v škôlkach. Ja som skôr týmto smerom smeroval. Či s obcami, alebo 

s ministerstvom je dajaký konsenzus, že ako tie prostriedky budú presmerované na mesto, keď 

mesto túto úlohu preberá.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Tie financie už sú presmerované. To znamená, že my keď vykazujeme počty detí, my 

nevykazujeme, že či majú trvalý pobyt, alebo nemajú trvalý pobyt v meste Rožňava. My 

vykazujeme ich amblok. To znamená, že mi na nich dostávame peniaze. Aj doteraz sme 

dostávali na tie deti peniaze a preto hovorí štát, že nemôžeme robiť rozdiely.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcel by som sa poďakovať zostaviteľnom daného materiálu za dôslednosť 

pri príprave a za zrozumiteľnosť. Chcel by som len požiadať alebo poprosiť, aby do budúcna 

nejaké zmeny aby sa nerobili na poslednú chvíľu. Ako chápem sú tam nejaké kozmetické 
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úpravy pre niekoho, ale boli tam nejaké zmeny pred 2 dňami, včera. Takže aby sme nemuseli 

do poslednej chvíle skontrolovať naše e-maily, že či náhodou nám tu ešte niečo neprišlo. 

Chápem, že každý to chce mať takpovediac z krku a odsúhlasene MZ, ale predpokladám, že 

ešte budú zmeny rozpočtu do konca roka, takže od nejakého termínu si treba povedať, že všetky 

ďalšie zmeny nech idú už do toho, do tej ďalšej zmeny rozpočtu. Taktiež by som chcel 

ubezpečiť občanov Rožňavy, že napriek tomu, že tento rok škrtáme z rozpočtu participatívnu 

časť, alebo takzvaný participatívny projekt participatívneho rozpočtu z dôvodu nepriaznivej 

kovid situácie a že termíny nás už nepustili, aby sme v tomto pokračovali aj tento rok. Napriek 

tomu sme sa zhodli s poslancami MZ, že nechceme opustiť tento veľmi inšpiratívny projekt 

participatívneho rozpočtu a ďalším rokom by sme chceli nadviazať na už, na túto históriu 

a pokračovať ďalej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No v prvom rade chcem povedať to, že finančná komisia odporúča schválenie 1. zmeny 

rozpočtu. To si koniec koncov môžete prečítať aj v materiály, ktorý ste dostali. Ešte by som sa 

chcel vrátiť k tej otázke financovania MŠ a tých 5 ročných detí najmä. To je téma, ktorá sa 

určite ešte bude riešiť na, na teda vládnej úrovni, pretože aj ZMOS, aj Únia miest pokiaľ viem 

majú veľké výhrady voči tomu, že štát teda dal takúto povinnosť a nepriniesol k tomu primerané 

financie. Lebo teda pokiaľ tomu stále rozumiem, alebo pokiaľ tomu rozumiem, tak štát 

argumentuje tým, že obce, mestá čo dostávajú podielové dane tak oni, tam je taký 

komplikovanejší výpočet, keď časť dostávame na počet obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt 

a časť tých financií sa vypočítava podľa detí, ktoré chodia do školských zariadení. Čiže aj, 

nielen ZŠ, MŠ aj, aj ZUŠ-ka atď. A teda, že z týchto peňazí máme financovať aj tie  deti, ktoré 

nemajú trvalý pobyt v Rožňave, alebo teda v tom meste konkrétnom. No tu je ale trošku 

problém, že či tieto financie naozaj pokryjú všetky tieto náklady, ktoré, ktoré mestá majú. Lebo 

v prípade prenesených kompetencií, teda ZŠ, existuje nejaký normatív. A tie normatívy sú tak, 

že v podstate to zaplatí tie náklady. Jediný problém, ktorý sme riešili bol, že na niektorých 

školách bol možno problém, tak sa potom a to ešte myslím, že bol len v časoch, v tých časoch, 

keď ešte existovala Ulica zeleného stromu. Že tam, keďže ich bolo tých žiakov málo, tak, tak 

to nevychádzalo a potom sa muselo presúvať tých normatívov zo Zlatej, z Pionierky, z Juhu 

proste časť peňazí na, na Zeleného stromu. Ale, ale momentálne v podstate každá škola, ktorá 

dostane základná tie normatívy na počet žiakov, tak z toho pokryje všetky náklady. Nemusíme 

ešte my dofinancovať proste tie prevádzku školy a, a platy učiteľov z iných, z iných zdrojov. 

Pri MŠ by bolo vhodné spraviť ten prepočet ako sú, aké sú náklady na žiaka a koľko teda 

dostávame od štátu z týchto podielových daní vypočítané na toho žiaka a zistiť teda, aký je tam, 

ako nám to pokrýva tie náklady a potom to riešiť teda vlastne poplatkami. Už dnes máme 

vlastne rozdiel vo výške poplatkoch pre, za deti v MŠ medzi, ten rozdiel medzi, medzi deťmi, 

ktoré majú trvalý pobyt a ktoré nemajú trvalý pobyt, s čím tiež môže byť problém. Takže, takže 

je to problém, ktorý hej vytvorila vláda, predchádzajúca vláda, predchádzajúci parlament, ktorý 

schválil povinnú dochádzku, ale, ale proste tie peniaze nepresunuli. My to tu celkom 

nevyriešime, ale tento problém a bude riešiť, lebo, lebo tá nespokojnosť je veľká. A teda sú 

mestá, ktoré majú ešte oveľa väčší problém ako my. Lebo ja tu 10 rokov hovorím, že mám 

veľké výhrady k tomu, ako mesto Roňava fungovalo v tej minulosti pred tým, ako som sa stal 

poslancom. Ale jedno teda, jednu vec uznávam, alebo teda oceňujem u tých kolegov, ktorí tu 

boli v minulosti poslancami a primátormi, že v Rožňave sa nerušili MŠ. Toto sa v mnohých 

mestách robilo, že keď klesol počet detí, tak sa rušili škôlky, predávali sa do súkromných rúk, 

potom prišla vlna, lebo bola taká vlna, že klesol počet detí, potom začal rásť počet detí a odrazu 
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proste zistili mnohé mestá, že, že nemajú kapacity. No a teraz keď ešte riešia ten problém mestá, 

ktoré, ktoré sú spádovými oblasťami, že, že proste prichádzajú 5 ročné deti z okolitých obcí, 

kde nemajú MŠ, tak potom to končí tým, že nemôžu umiestniť všetky deti trojročné, ktoré majú 

trvalý pobyt, ale nemôžu ich umiestniť, lebo nemajú toľko kapacít, lebo musia proste uvoľniť 

miesto pre 5 ročné, ktoré sú mimo mesta. My tento problém našťastie nemáme. Kapacít máme 

dosť, len teda nás to stojí dosť veľké peniaze. Takže tento problém sa bude určite riešiť a keď 

pán primátor pôjde na zasadnutie ZMOS-u tak predpokladám, že tam to tiež prednesie a nebude 

jediný primátor, ktorý to tam bude hovoriť. A, a ZMOS teda akože intenzívne komunikuje 

s vládou o tomto probléme. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel prihovoriť k tejto úprave zmeny rozpočtu. Ani 

nie k tomuto roz.. k tejto zmene, ale čítame ako len v programe 7 Kultúra, že sa tam navyšuje 

kapitálová, navyšujú kapitálové výdavky o 5 tisíc eur na reštaurátorský výskum sochy 

Francišky Andrássyovej. Len by som chcel poukázať, že buď v ďalších zmenách ako len by 

bolo treba pouvažovať, keď sme boli na cintoríne s pánom primátorom aj, aj s vedením som aj, 

aj poukázal na to, že čo máme tam pamiatku, čo je zapísané do slovenskej, do zoznamu 

republikového socha Pošiony je v dezolátnom stave. Bolo by, bolo by treba aj stým ako len 

započať, s reštaurovaním. A taktiež husitská pevnosť, to je, to je taktiež vzácna pamiatka tu 

v Rožňave, čiže aj na tieto pomníky a pamiatky by sme mali ako len myslieť pri, buď pri zmene 

už v tomto roku ako len, alebo pri stvorení rozpočtu na ďalší rok. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane 

zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa  uznesenia na str. 2. Prosím hlasujme. 

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

 

Vážení poslanci nakoľko rokujeme už vyše 2 hodín tak vyhlasujem 10 minútovú prestávku, 15 

minútovú prestávku pre istotu.  

 

V bode č. 9 pristúpime k prerozdeleniu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v 

roku 2021 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri 

školách 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Demény. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Mesto Rožňava v rámci svojich možností každoročne poskytuje 

kultúrnym a spoločenským organizáciám z rozpočtu mesta finančnú dotáciu. Tento rok, v roku 

2021 MZ schválilo 6. mája pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie 

a združenia pri školách v samostatnej položke 20 tisíc euro. V zmysle VZN o podmienkach 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Rožňava vyčlenená 5%-tná rezerva zo schválenej sumy, 

ktorá činí 1 000 eur. Vidíte tabuľku došlé žiadosti o dotácie bolo ich tam 12. Podmienky spĺňalo 

11. A z celkovej sumy 19 tisíc euro sme rozdelili týmto jedenástim subjektom, projektom 

a činnostiam, ktoré podali žiadosť. A zároveň Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 

politiky na poslednej komisii odporúča MZ schváliť dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 
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2021 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách 

v hodnote 19 tisíc eur. Viď tabuľku v prílohe. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu nakoľko sa nikto nehlási. Prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre 

kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri MŠ a ZŠ podľa 

predloženého návrhu (viď tabuľku č.1) vo výške 20 000 eur. Ukladá zverejniť prerozdelenie 

finančných dotácií na webovom sídle mesta a úradnej tabuli. Prosím hlasujme. Ďakujem.  

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

 

V bode č. 10 pristúpime k Prerozdeleniu finančných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 pre 

športové kluby 

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

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Ja navrhujem vlastne hlasovať podľa odporúčania 

Komisie športu, ktorá vlastne tabuľku máme v prílohe. Čiže podľa tejto tabuľky. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Do diskusie nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2021 pre športové kluby podľa predloženého návrhu (viď 

tabuľku č. 1) vo výške 60 000 €. Ukladá zverejniť prerozdelenie finančných dotácií na 

webovom sídle mesta a úradnej tabuli. Prosím hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa, zdržali sa 4 poslanci. Ďakujem.  

 

V bode č. 11 pristúpime k prerokovaniu materiálu Návrh na zníženie počtu poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave vo volebnom období 2022 - 2026 so zachovaním počtu 

volebných obvodov 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Tak pomaly sa to už stáva akousi tradíciou navrhovať túto zmenu počtu 

poslancov. A v priebehu rokov sa ustálilo niekoľko základných argumentov v prospech 

zníženia. Ten prvý hovorí o tom, že zo zákona naša samospráva môže mať minimálny počet 

poslancov 13. Takže to je taký prvý moment. Druhý moment ako je uvedené aj v materiály je 

šetrenie finančných prostriedkov. V tomto volebnom období došlo aj k zmene spôsobu 

financovania poslancov, ich odmien. Boli naviazané na odmenu primátora, teda na plat 

primátora. Takže samozrejme, keď sme hlasovali aj za ten prvý moment, tak je logické, teda 

aspoň z môjho pohľadu logické, aby sme aj takto upravovali a šetrili finančné prostriedky 

mesta. No a v neposlednom rade ten najdôležitejší argument, ktorý tu je a už pomaly 11 rokov 

ak ma pamäť neklame je, že za toto zníženie sa vyslovili občania v petícii počtom 1515 

podpisov. Kde podporili vtedy môj návrh na zmenu počtu volebných obvodov na 2 a zníženie 

počtu poslancov na 13. Takže verní tejto tradícii, verní tejto myšlienke podávame návrh na 

zníženie počtu poslancov a plus s tým, že budeme zachovávať aj paritný počet voličov na 

jedného poslanca a pri počte volebných obvodov, ktoré tiež zo zákona majú byť 2 minimálne 

teda v našej samospráve je tento približný počet taký, ktorý zaručuje, zaručuje spravodlivosť. 
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Takže podľa týchto argumentov, ktoré sú aj v priloženom materiály predkladáme tento návrh. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Celkom som bol prekvapený týmto návrhom. Z podstaty veci nie som proti 

zníženiu počtu poslancov, ale toto odôvodnenie celkom nechápem, keďže ako pán kolega 

Bischof práve povedal, sami navrhovatelia najprv hlasovali za zvýšenie odmeny pre poslanca 

a teraz odôvodňujú šetrením finančných prostriedkov, čiže presným opakom a žiadajú znížiť 

počet poslancov MZ. Druhý bod, alebo druhý dôvod zefektívnenie práce poslanca pri výkone 

poslaneckého mandátu. Mám to chápať tak, že 13 poslancov bude efektívnejšie ako 17 

poslancov? Za tým mi chýba nejaká logika. Ale všeobecne prečo budem jednoznačne hlasovať 

proti tomuto návrhu je, že mám pocit, že pluralita názorov v tomto zastupiteľstve je veľmi 

dôležitá a čím viacej poslancov, nehovoríme ani o maximálnom počte, ale týchto 17 sa mi zdá 

úplne adekvátnych na to, aby sme každý svojou troškou vedeli prispieť názorovo odlišne síce, 

ale predsa len k spoločnému napredovaniu tohto mesta. Čiže nemyslím si a nepodporím tento 

návrh na zníženie počtu poslancov. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

No pozrite pán kolega. Voľby akékoľvek to nie je lotéria, že vyťahujeme ako zajacov z klobúka. 

Je to svojím spôsobom veľmi zodpovedná záležitosť a pri počte 13 poslancov je väčšia 

zodpovednosť aj pri rozhodovaní konkrétneho, konkrétneho voliča koho si teda zvolí za svojho 

zástupcu. Tým pádom, že sa môžeme hrdiť titulom transparentné mesto si ľudia môžu pozrieť 

všetky archívy zo zastupiteľstiev, výstupy poslancov tak isto. Takže môže si veľmi ľahko 

a pohodlne skontrolovať prácu poslanca. Je teda na voličovi, koho za svojho zástupcu zvolí. 

A takto má občan možnosť vybrať si podľa svojho videnia tých, podľa svojho rozhodnutia tých 

kvalitných poslancov. A tu mnohokrát na tejto pôde zaznel taký argument, že poslanci 

nestíhajú, majú mnoho iných povinností atď. Samozrejme môže to byť pravda, ale potom je tu 

na mieste otázka a či taký poslanec je pre mesto prospešný, keď musí z titulu, z povahu, 

z povahy svojej práce sa venovať aj iným záležitostiam, ktoré mu uberajú čas  na poslaneckú 

činnosť. A to je práve to zefektívnenie práce poslanca. Predpokladáme, že do užšieho výberu 

sa napokon môžu dostať naozaj tí, ktorí to chcú robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Tvoje argumenty Matúš samozrejme beriem, čo sa týka voľby ako takej. Je to na voličovi, koho 

si zvolí. Ale my tu riešime, či bude si mať možnosť zvoliť 17 alebo 13 poslancov a to už na 

voličovi nie je. To je na nás. Čiže my vlastne zúžime túto možnosť pre voliča. A ešte raz 

opakujem pluralita názorov sa v tomto pléne veľa krát ukázala ako niečo prínosné a nie niečo, 

čo by sme mali do budúcna škrtať alebo obmedzovať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 
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p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem. Pluralita názorov nie je logicky naviazaná na počet poslancov. Ak by tu bolo 21, 23, 

25 poslancov boli by rovnakého politického zafarbenia, nemali by ste pán poslanec zaručenú 

pluralitu názorov. Mali by ste jednofarebné zastupiteľstvo. Ono to súvisí naozaj s tým, kto sú tí 

konkrétni ľudia. A práve preto je tento návrh taký, aký je.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nik...Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Jedno z hľadísk je finančné šetrenie pri tých 13-tich poslancoch. Bavíme sa tu zhruba 

o dajakých 6 tisíc eur ročne. A na poslednom zastupiteľstve sme odsúhlasili zhruba 20 tisícovú 

odmenu s odvodmi pre zástupcu primátora, čo je zhruba 3 krát, 4 krát, 3 krát viac ako bolo, 

bolo za predchádzajúce obdobia. Tam netrebalo šetriť? Iba na poslancoch treba šetriť? To 

znamená tuná je oprávnená poznámka kolegu Bolačeka, kde sa ideme zamyslieť, že prečo 13 

poslancov. Keď sa náhodou v tých 13-tich rozhodne, že to zastupiteľstvo zablokuje, tak, tak sa 

to, je schopný to zastupiteľstvo zablokovať. 7 je nadpolovičná väčšina, ak dobre rátam 8 to 

neviem, či už nie je 3/5-nová väčšina. A jedna taká poznámka, že zhodou okolností je dneska 

sedíme tu pri hlasovaní, kde sa 13-ti poslanci rozhodli, že odhlasujú 13, 13 poslancov 

v mestskom zastupiteľstve do, do budúcich volieb. Budiš. Bude o odhlasované. Samozrejme na  

tomto bode nič nezmeníme. Nabudúce budeme mať, budeme voliť iba 13-tich poslancov, tak 

jak kolega Bolaček povedal viac názorov, viac hláv. Bude tu trošku menej hláv. Tak jak bolo, 

jak teraz tuná odznelo, že 13 je minimum. Možnože keby nebolo 13 minimum už trošku 

uštipačne to poviem, by sme zišli dole, že by sme boli pomaly kráľovstvo. Hej. A nie, nie 

poslanecký zbor a, a demokraciu odložme bokom. Takže nemyslím si, že práve 5, 6 tisíc eur 

bude tomuto mestu chýbať z ročného rozpočtu na, na odmeny poslancov. A chcem sa opýtať. 

13 poslancov zvládne všetky komisie, všetky dozorné rady, všetky dozorné komisie? Ale 

keď...prosím? Rady škôl áno. Takže, takže ja si myslím, že tých úloh je dosť, ale, ale keď ste 

sa kolegovia rozhodli, tak treba hlasovať za. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou alebo pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Prehodil som si na diskusný vstup. Ešte raz kríva vám logika páni kolegovia, pretože ani pri 

počte 17, ani pri počte 15, 19 alebo hocijaký iný nepárny počet, ktorý si dosadíte. Ono to 

vyplýva z voľby samotnej, kto sa dostane do toho parlamentu. Takéto narážky na to, že kríva 

demokracia, no nekríva, lebo nikdy neviete dopredu, kto sa dostane do toho parlamentu. A či 

bude blokovať nadpolovičná väčšina pri počte 21 alebo pri počte 13 to vy neviete dopredu a toto 

je len obyčajná demagógia a zavádzanie, lebo hovoríte o terajšom stave, ktorý chcete uplatniť 

na ten stav budúci. Čiže nielen demagógia, ale ešte aj logika. Dve veci, ktoré vám hneď naraz 

ubehli pri argumentácii. A ďalšia vec sú tie čísla. Keď ste si poriadne pozreli tabuľku, pán 

kolega, to je len za účasť na zastupiteľstve. Nie sú v tom komisie. Takže je to viac ako tých 6 

tisíc, ktoré vy argumentujete. A účasť na komisiách, účasť v školských radách. No keď pri 

počte 17 poslancov argumentujú poslanci, že nie sú schopní z hľadiska svojej pracovnej 

vyťaženosti prísť na školskú radu, čo vám garantuje, že to tak nebude pri väčšom počte, vyššom 

počte. To je stále o tom, kto konkrétne je tým poslancom. A to som už vysvetľoval. Nebudem 

sa opakovať ako ..... (nezrozumiteľnosť). Ďakujem pekne.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Počet poslancov bude rovnaký v komisiách, len budú vo viacerých komisiách. Takže tých 13 

poslancov bude mať vyšší príjem z tých komisií. Iba tak zase matematika. Keď sa bavíme 

o 1 515-tich ľuďoch na podpisoch na petičnom hárku to je 8% obyvateľstva. Nemôžme to 

nazvať tak, že 8% obyvateľstva rozhodne v demokratickej spoločnosti o tom, že chcú 13 

poslancov. Prečo to potom nešlo riadne cez komisie? Prečo tento materiál neprešiel. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ak sa ideme merať v počte hlasov, alebo teda podpisov v petíciách, predložte mi pán kolega 

petíciu, kde majú občania iný názor a potom vieme porovnávať hej, že tu v tejto petícii je 2 tisíc 

podpisov, tu je 1515. Urobte si občiansku iniciatívu, postavte sa vonku, zbierajte podpisy, keď 

budete mať 2 tisíc matematika nás nepustí. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Keď nám pán kolega Bischof dáva túto výzvu, tak nech nám dá aj nejaký čas na to, aby sme ju 

splnili. Odložme tento materiál a vrátime sa k nemu neskôr, keď tou bola práve výzva daná. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Toto už je celkom úsmevné, lebo v roku 2010 ma nikto nevyzýval aby som si vybral nejaký 

čas. Jednoducho ako, ako občiansky aktivista som prišiel k názoru a neboli sme, nebol som 

jeden, boli sme viacerí a, a išli sme do toho. Odhliadnuc v akom čase, bez toho, aby nás tým 

niekto poveril, alebo si niekto bral nejakú časovú prestávku. Príďte s návrhom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ešte nebola zodpovedaná otázka, že prečo to neprešlo komisiami.  

 

p. primátor Michal Domik 

Prečo to nebolo v komisii? V komisiách. Necháme odpovedať, alebo pán poslanec Kuhn nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja najprv na kolegu Bolačeka. V minulom volebnom období sme mali 13 poslancov. Nemám 

pocit, že by to fungovalo horšie ako v tomto období, alebo v tom predchádzajúcom pred, pred 

tým. Lebo keď som sa stal poslancom v 2010-tom tak nás bolo 17. Potom sme to znížili na 13, 
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potom sa to zase zvýšilo na 17. Ako nemyslím si, že by zásadne bol nejaký veľký rozdiel v tom 

fungovaní. Ale teda ako na teba, len, len to som chcel zareagovať, že keď sa to v minulom 

volebnom období, minulom volebnom období zvýšilo z 13 na 17 tak sa tiež nerobila žiadna 

petícia. Tiež to prišlo tak dosť z ničoho nič. Tiež o tom nebola nejaká ročná, dvojročná diskusia. 

Proste vtedajšia väčšina to navrhla, že zvýšme to na 17 tak  sa to zvýšilo na 17. Teraz sme prišli 

s tým, že to znova znížime na tých 13 ako to bolo. Pokiaľ ide o komisie no tak dneska, keď je 

vo finančnej komisii, keď sú 4 poslanci no tak pri 13-tich poslancoch budú 3 poslanci vo 

finančnej komisii. Takže v tom tiež nevidím problém. Pokiaľ ide o šetrenie financií. No 

môžeme šetriť tak, že budeme mať veľa poslancov s nízkymi odmenami, alebo budeme mať 

menej poslancov s trošku vyššími odmenami. Mne viac vyhovuje ten druhý variant, keď práca 

poslancov je, je primeranejšie ohodnotená a aj motivačnejšia ako, ako mať tu proste veľa 

poslancov s malými odmenami. Pokiaľ ide o nejakú demokratickosť, nedemokratickosť. Áno 

keď je viac poslancov, tak je možno väčšie zastúpenie, širšie spektru. Na druhej strane, keď je 

menej poslancov tak sa sem dostanú tí, ktorí majú najsilnejší mandát. Ako už v súčasnosti 

máme v zastupiteľstve poslancov, ktorí majú, ktorí dostali tisíc hlasov a niektorí dostali 500 

hlasov. Ale maj rovnaký hlas pri hlasovaní. Keď budeme mať 13 tak, tak budú, bude síce menej 

poslancov, ale budú to tí, ktorí budú mať najviac hlasov od voličov. Čiže ja som za tento návrh. 

Aj keď akože nikto z nás, nikto z nás čo sme tu tak nemá garantované, že sa dostane medzi tých 

13. Kľudne sa môže stať, že ja budem, ak budem kandidovať tak po ďalších voľbách budem 

ten 14-ty alebo 15-ty, ale proste budem za tento návrh hlasovať aj s týmto rizikom. Proste 

občania rozhodnú, koho tu budú chcieť mať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. A je to posledný krát. Rád by som zdôraznil to, čo teraz povedal pán kolega 

Kuhn. Ten dôraz naozaj treba poskytnúť na tú myšlienku, kde, kde  sme hovorili o tom, že nech 

poslancov robia naozaj tí poslanci, ktorí to chcú robiť so všetkým tým, čo k tomu patrí. Nielen 

prísť na zastupiteľstvo, alebo odísť počas neho, alebo čokoľvek. Proste nech sú tí ľudia 

zaangažovaní v tej práci poslanca.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kemény s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Z každej strany, ale ste sa sme si povedali na začiatku, že všetky veci, ktoré sa budú prejednávať 

budú transparentne prejednávané vo všetkých komisiách. Vyhýbate sa odpovedi, že prečo to 

nebolo. Dávam návrh, aby sa tento materiál stiahol a zaradil sa do jednotlivých komisií na 

prerokovanie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. Na to som zabudol odpovedať. No do ktorej komisie. Komisia verejného poriadku? 

komisia sociálna? Komisia zdravotná. Akože do finančnej komisie by to malo zmysel dávať, 

keby akože sa riešilo, či bude sa zvyšovať, alebo nezvyšovať. Ja si pamätám, že sme raz mali 

v komisii nejakú, nejakú otázku, ktorá sa týkala poslancov  väčšina členov komisie povedala, 

že ale takto si rozviňte vy poslanci. To nie je, to nie je otázka nejakých, nejakého VZN, nejakého 
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narábania finančnými prostriedkami, predaja majetku. To je proste politické rozhodnutie a to 

musíme prijať my. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubaik. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Iba technická poznámka. Hlasovať o tom, aby sa stiahol návrh nemôžme. 

Môžeme hlasovať o tom, aby sa prerušilo rokovanie o tomto návrhu a následne predložilo na 

ďalšie. Ja som sa už tiež hlásil, že odpoviem na túto otázku. Som si myslel, že predrečníci moji 

odpovedia. Nie každý materiál nutne vyžaduje prejednanie v komisiách. A tento materiál 

predkladateľ usúdil, že nevyžaduje takéto prerokovanie, lebo je to v prvom rade zodpovednosť 

a právo práve poslancov rozhodnúť o takejto otázke. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

pána poslanca Keménya o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Takže s tou kozmetickou úpravou, čo povedal pán zástupca dávam návrh, aby sa materiál 

následne prerokoval.  

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím pani hlavnú kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte, ja by som vám prečítala §5 rokovacieho poriadku, ods. 6 kde sa hovorí tento 

schválený program MZ je záväzný pre celé zasadnutie MZ a nemožno ho počas rokovania 

dopĺňať ani meniť. V odôvodnených prípadoch môže byť so súhlasom MZ prerušené rokovanie 

o bode programu, keď povaha materiálu vyžaduje jeho zmenu, alebo doplnenie. Návrh na 

prerušenie rokovania o bode programu môže dať primátor, poslanec alebo predkladateľ 

materiálu. Návrh o prerušení rokovania o bode programu musí obsahovať dôvod prerušenia, 

informácie o tom, kto má daný materiál doplniť a termín, kedy bude rokovanie o tomto bode 

pokračovať. Čiže ak pán poslanec Kemény chce aby tento materiál išiel do komisií, tak musí 

dať návrh na prerušenie rokovania o tomto bode programu s tým, že by... určí aj termín, kedy 

by sme sa k tomu vrátili a tak by sa to dalo potom zrealizovať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nevidím problém. Takže by som poprosil pána poslanca Keménya. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Čiže dávam návrh, aby sa rokovanie v tomto bode prerušilo a následne materiál zaradil do 

programu komisií, jednotlivých komisií. Tam sú predsa tak isto obyvatelia, zástupcovia 

s názorom, takže aby sa materiál prejednal a následne na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 

dostal do programu. Nič nás nesúri, času je dosť, takže. Takže netreba, netreba sa unáhliť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Keménya. Takže 

ešte bol tu dotaz, že tech...technika. Teraz ste prišli niektorí. Skúste, že či ste dali dobre kartu. 

Mali zasunutú, nevedeli sa vyjadriť. Skúsme odznovu. Dobre? Aby fakt ako je to fér. Dobre? 
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Videl som ešte, neviem či Lacko Dávid, ešte ktorí tam neboli, hej. Každý nech si pozrie, že či 

hlasoval, aby to bolo férové. Dobre. Takže vynulujme. Takže dáva...dobre. Takže dávam 

hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Keménya. Kto je za? No. V karte bude 

problém. Dobre. Ostatní ešte? Neviem, či sám ako len pre istotu každý keď má problém nech 

zdvihne ruku keby náhodou. Opakoval som hlasovanie. Áno, áno. Tak ešte raz do tretice. 

Za 6-ti poslanci, proti 9-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. 

 

Takže návrh, pozmeňujúci návrh neprešiel. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje pre volebné obdobie 2022-2026 zachovať počet volebných 

obvodov (VO) 2, hranice volebných obvodov zachovať, počet poslancov MZ 13, počet 

poslancov v jednotlivých volebných obvodoch: VO č.1 – 7 poslanci; VO č. 2 – 6-ti poslanci. 

Prosím hlasujme kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. 

Za 10-ti poslanci, proti 6-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 

 

V bode č. 12 pristúpime k Návrhu na zmenu Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava 

na roky 2021 – 2022 

Otváram diskusiu nech a páči. Pán zástupca, pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál predkladám kvôli tomu, aby sme zosúladili Štatút 

participatívneho rozpočtu so skutočnosťou, že v tomto roku teda nedôjde k riešeniu projektov. 

Neznamená to, že sa nebude ďalej pokračovať. Práve naopak. Aj v zmysle tohto, tejto zmeny 

štatútu bude vypracovaný štatút pre ďalší ročník na septembrové zastupiteľstvo s tým, že 

úvodné kroky samozrejme budeme vykonávať už v jesenných mesiacoch tak, aby sme čo 

najviac času mali na realizáciu projektov, čo možno už hneď na jar roku 2022. Dúfam, že nám 

to situácia dovolí a nedôjde k takým, k takým veciam ako došlo teraz a možno aj navrhneme 

nejaký spôsob poprípade iných foriem či už hlasovania, alebo, alebo realizácie. Aby sa dali 

zrealizovať aj v prípade, keby to pandemická situácia nedovolila. Takže asi toľko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu Štatútu participatívneho 

rozpočtu mesta Rožňava na roky 2021 – 2022, § 5 ods. 2. Ukladá prepracovať koncepciu pre 

roky 2021/2022 a pripraviť zmenu štatútu participatívneho rozpočtu. Prosím hlasujme. Na 

zdravie. 

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

 

V bode č. 13 pristúpime k majetko-právnym záležitostiam a to bod č. 13/1 Slavomír Blahuta s 

manželka Mgr. Miroslavou Blahutovou – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som chcel teda poukázať na to, že teda finančná komisia odporúča schváliť zverejnenie 

zámeru predaja pozemkov mesta. Ale zároveň teda mala ešte odporúčanie, aby vlastne všetky 

pozemky v tej lokalite boli ponúknuté majiteľom susedných pozemkov na odkúpenie. Takže 

myslím, že to nie je nevyhnutné teda dávať do uznesenia, ale, ale to je odporúčanie finančnej 

komisie. Nevie, či už medzitým mesto nejaké kroky robilo v tomto smere. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja mám informáciu takú, že už aj samotní občania medzi sebou 

komunikovali, či majú záujem, alebo nemajú záujem o kúpu týchto pozemkov. Samozrejme 

MsÚ podnikne všetky kroky na to aby oslovil prípadných záujemcov a v prípade, že aj ostatní 

budú súhlasiť s tým odkúpením resp. prejavia záujem o odkúpenie, budeme to riešiť tým 

spôsobom ako to navrhla komisia finančná. Čiže rokovania po schválení zámeru predaja budú 

so všetkými dotknutými, ktorí sú v susedstve týchto pozemkov. Môžem len potvrdiť pre 

ostatných poslancov, ktorí tam neboli, alebo nevedia o ktorú časť ide. Je to prudký svah, ktorý 

v podstate je nevyužiteľný a z povahy veci tam ani nie je možná žiadna výstavba. Boli sme sa 

tam pozrieť na mieste, možno aj viacerí ďalší poslanci boli a tento pozemok v podstate 

z hľadiska mesta je absolútne nevyužiteľný. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Potom nech sa rokovanie o týchto bodoch preruší a nech sa zvolá jedno stretnutie s vlastníkmi 

aj z jednej aj z druhej strany tých pozemkov a, a prečo to ideme dielčie pozemky takto 

schvaľovať? Keď ste povedali, že sa vyvolá, alebo sa s nimi komunikuje. Tak, tak nech sa to 

dotiahne a potom hlasujme o tom. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Práve schválením tohto zámeru ide o to, že ukážeme aj tým ostatným 

obyvateľom, že aké približne podmienky si my ako mesto v tomto kladieme a na septembrové, 

predpokladám, že na septembrové zastupiteľstvo už budeme vedieť pri prípadnom konečnom 

schválení týchto žiadostí riešiť aj tie ďalšie, ktoré sa takýmto spôsobom upravia. Takže prerušiť 

v tomto nevidím ako zmysluplné.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Na doplnenie ešte keď môžem aj z mojej strany. Bol som sa tam osobne pozrieť. Je 

to pozemok, ktorý sa nedá vyčistiť. Dá sa, ale určite by trebalo zlaňovať. Hej takže taký strmý 

je tam pozemok zanedbaný s mestom, tak sme dali tento návrh, či by si to neodkúpili. Takže 

každý kúsok, ktorý by si kúpili tak je pre nás výhodou, lebo ako mesto má si myslím, že dosť 

veľké finančné prostriedky by muselo požiť na to, aby ten pozemok bol pravidelne čistený. 

Lebo fakt iba so zlaňovaním sa to dá vyčistiť. Taký strmý je to ten pozemok tam, že nikto tam 

nič nepostaví. Zato je tá aj tá cena taká primeraná. S faktickou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ten návrh, že, že riešiť to naraz spoločne by mal zmysel možno, keď sa bude už schvaľovať 

konečný, konečný predaj. Tam môžeme nad tým uvažovať, či to neurobiť potom naraz. Ale 

keďže ide zverejnenie zámeru predaja nevidím v tom dô...dôvod to pozastavovať. Práve 

naopak. Tým, že sa zverejňuje tak sa aj oficiálne tá informácia dáva, dáva na vedomie, keďže 

sa to zverejní, takže aj ďalší vlastníci pozemkov budú vedieť, že taká možnosť je a aké sú 

podmienky.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Vy hovoríte o susedoch. Ja hovorím o chrbtových susedoch. Tie pozemky sú medzi dvoma 

domami, alebo medzi dvoma pozemkami. Takže medzi tými dvoma ľuďmi by sa trebalo 

dohodnúť, kde bude tá hranica pozemku. A keď vy to dáte teraz schváliť jednému, tak neviem 

si predstaviť, ako budete jednať s druhým, keď už o jeden bude mať predsa odhlasované. 

Chrbtom sú ak dobre vidím podľa mapy tie, tie, tie rodinné domy, alebo tie pozemky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem v bode 13/2 taktiež je tam jeden pozemok. Hej takže ako je tam postupnosť. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Sused. To je zase sused. Ale to je sused takto.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Tí horní nechcú v tomto prípade.  

 

p. primátor Michal Domik 

Oni sa nechcú starať o ten pozemok. Ten dolný povedal, že sa postará ak mu predáme pozemok 

aj tamten dolný ta ako bude sa starať aj ten o to strmý svah. Áno. Zas hľadá...zas hľadáme 

riešenie, aby to bolo v poriadku, aby sa tam nesťažovali a aby tam sa čierne skládky nevznikali, 

aby to bolo v poriadku. Aby sa to ako občania mesta starali. S faktickou pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Na finančnej komisii sme dostali informáciu, že v minulosti tieto pozemky boli ponúknuté 

práve tým horným majiteľom pozemkov a iba jeden z nich odkúpil ten pozemok. Tí ostatní 

nemali záujem. Druhá vec je, že práve tým zverejnením, alebo teda zverejnením zámeru predaja 

sa môžu teoreticky tí horní vlastníci, ktorí sa mohli medzi tým zmeniť, alebo mohli zmeniť 

názor, môžu  ozvať, že oni by tiež chceli ten pozemok, alebo časť toho pozemku. Potom budeme 

samozrejme riešiť problém ak budú mať záujem obaja. Aj horní aj dolní. Zatiaľ budeme radi 

ak teda jeden z nich to odkúpi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne za dovysvetlenie. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Tiež v podstate som chcel povedať, že nemám problém so zverejnením 

zámeru, keďže sa jedná zatiaľ o zámer. Tak ako bolo povedané jedná sa o veľmi strmé 

svahovité pozemky, preto je aj tá oku nelahodiaca suma 5 eur za m2, ale je to vážne možno 

maximum, čo sa dá v danej oblasti získať za takýto v úvodzovkách bezcenný pozemok 

vzhľadom na miestne skutočnosti. Čo som chcel ale dodať ešte je, že tieto 2 body, ďalší bod je 

podobný 13/2, o ktorom budeme rokovať, tiež ako bolo spomenuté podobná lokalita. Z môjho 

pohľadu je veľmi dôležité ale, aby sme pri finálnom schvaľovaní týchto predajov brali ohľad 

na to, že či naozaj budú všetky dané parcely v danej lokalite mať nejakého záujemcu o kúpu, 

lebo predajom čo i len jedného z týchto 2 pozemkov stratí mesto prístup na všetky svoje ostatné 

parcely a môže mať do budúcna problém napr. s odstraňovaním invazívnych rastlín. Čiže áno 

za zámer som, ale pred finálnym predajom si budeme musieť povedať, že či je tu záujem o kúpu 
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všetkých daných pozemkov v oblasti, aby sme sa zase neodrezali od svojich vlastných 

pozemkov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Samozrejme túto skutočnosť pred samotným konečným schválením 

preveríme, ale zatiaľ to vyzerá pozitívne. A mám takú informáciu, že aspoň väčšina susedov 

prejavila záujem. Resp. o väčšinu pozemkov bol prejavený záujem, ale zatiaľ neviem 

konkretizovať presné počty. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, časti z parciel parc. č. KN C 1930/1 a KN C 1930/42 s výmerou spresnenou  

geometrickým plánom pre Slavomíra Blahutu a manž. Mgr. Miroslavu Blahutovú bytom Čierny 

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

nevyužíva, je svahovitý, zarastený náletovými drevinami a susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľov, za cenu 5,- €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať 

kupujúci. Ukladá po 1. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta a po 2. 

zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu. Prosím hlasujme. Ďakujem. 

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

 

V bode č. 13/2 pán JUDr. Peter Gallo a manželka pani MUDr. Monika Gallová, Ul. 9. mája č.1, 

Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. Je to podobný príklad. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie  zámeru 

predaja pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/59 zastavaná plocha s výmerou 

400 m2, a časti z parciel parc. č.KN C 1930/58 a parc. č. KN C 1930/42 s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom pre pani dok...pána JUDr. Galla Petra a manželku MUDr. Moniku 

Gallovú bytom Ul. 9. mája č. 1, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991  Zb. z 

dôvodu, že pozemky mesto nevyužíva a susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  žiadateľov, 

za cenu 5,- €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Ukladá 

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta a po 2. zabezpečiť vyhotovenie 

geometrického plánu. Prosím hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 13/3 HECORP s.r.o. Štúrova 4, 982 01 Tornaľa - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si dovolil informovať MZ o znení odporúčania komisie 

výstavby na svojim zasadnutí 21. apríla tohto roku neodporúčala schváliť zverejnenie zámeru 

predaja pozemku, o ktorom sa v materiály rozprávalo pre firmu Hecorp s. r. o. so sídlom 

Štúrovo, Štúrova 4 v Tornali. A zároveň komisia výstavby odporúča mestu Rožňava, navrhuje, 

aby teda mesto Rožňava riešilo systémovo v danej lokalite pozemky a doporučuje, aby mesto 

Rožňava uvažovalo so systémom riešení o novej nášľapnej vrstve, o zásobovaní obchodných 

prevádzok, o vjazde a výjazde motorových vozidiel a o riešenia dopravy vodorovným 
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a zvislým dopravným značením v danom území. Nakoľko máme pocit, že je to dôležité pre 

ďalší rozvoj tejto lokality. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Sa mi páčia tieto rozhodnutia. Máme tam jednu prekrásnu uličku, alebo by mohla byť jedna 

prekrásna ulička, ktorou máme vstup, peší vstup na námestie od autobusovej stanice. 

Vybudovalo sa tam teraz niekoľko budov. Tie ako tak sú udržiavané. Oproti budova Agromilk 

prevádzka, tak tá až taká lahodná nie je. A potom sa treba pozrieť o čo sa my staráme mesto. 

To je chodník a tento pozemok ako tam vyzerá. Tak, tak treba urobiť 2 kroky dozadu a pozrieť 

sa na to, že ako. Po tom asfalte v podstate chodí strašne veľa peších ľudí. Iba peší ľudia 

s kočíkmi a podobne. A to je náš peší vstup na námestie. Teraz na tomto pozemku, alebo na 

vedľajšom pozemku je trafo a toto je, na tomto pozemku je ochranné pásmo plus ak dobre vidím 

v materiály, tak tam sú vedenia, inžinierske siete. Ten pozemok okrem dajakej spevnenej 

plochy na parkovanie, na iné použitie veľmi nie je. Teraz dakto tam má 4 byty, chce si tam 

urobiť parkovacie miesta, aby ti autá nestáli na tejto uličke, chce za svoje peniaze odkúpiť ten 

pozemok, vybudovať parkovaciu plochu, ale stavebná komisia a finančná komisia povedia nie. 

Radšej tam budeme mať smetisko stavebného materiálu a invázne rastliny, ktoré, ktoré dakedy  

sa podarí pokosiť, dakedy nie. Takže len sa skúste nad týmto zamyslieť. Chodievame sa fotiť 

do, do ku Jadranu, do Chorvátska, do Talianska do podobných uličiek. My tu takú podobnú 

uličku máme, o pozemok sa nestaráme, autá od bytoviek budú stáť na ulici, lebo, lebo sú tam 

tie byty. To je realita. Dneska kto si kúpi na takomto mieste byt, tak je vysoká pravdepodobnosť, 

že bude mať 1, 2 autá, takže tam bude stáť 8 áut, ale my nedovolíme tam vybudovať parkovacie 

miesto vedľa, medzi tou, na jednom bezvýznamnom pozemku, hej, zveľadiť ten pozemok, aby 

to dajak tá ulica vyzerala. Kolegovia skúste sa nad týmto zamyslieť, že, že čo tu robí z týchto 

stoličkách. Prečo, prečo vlastne my brzdíme rozvoj toho mesta. Lebo keby sa tam niečo, neviem 

z akého dôvodu súťaží, že čo tam chceme iné mať, lebo bol tu takýto názor. Ale dobre. Tak, 

tak nech sa súťaží, že kto koľko dá za ten pozemok, ale potom už ťažko ovplyvníme čo tam 

bude. Teraz vieme, že tam budú parkovacie miesta, tak jak sa žiadateľ pýta ku, ku tým bytom. 

Prečo my chceme, aby tie autá tam stáli na tej ulici. Aký je dôvod, že, že komisie sa k tomuto 

takto postavili. Neviem čítate, že nie je Rožňavčan, alebo nemá MUDr., JUDr. nemá pred 

menom, alebo čo je dôvodom, že... Nerozumiem tomu postoju, že prečo je takýto odmietavý 

postoj. Lebo keby tam bolo napísané, že odsúhlasíme zastupiteľstvo, že ako bude ten projekt 

vyzerať, ako budú tie parkovacie miesta vyzerať, aká dlažba tam bude a potom predáme, tak by 

som povedal, že poďme do toho, aby to dajak vyzeralo. Ale, ale my nie. Takže. Ja by som bol 

za zváženie, ja by som bol za to, že či tie komisie v podstate to neprehodnotia, že ako to má 

vyzerať a za... Ja ešte mám mikrofón a za cudzie peniaze môžeme zveľadiť jednu uličku tak, 

aby to dajak vyzeralo. Nie tak jak teraz. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Hlas máme? Takže vrátili s...dobre. Tak keď môžem odpovedať. Ja sa zastanem poslancov. 

Lebo všetci poslanci ako ktorí sú v klube tak boli sme sa osobne pozrieť na ten pozemok. To 

čo komisia máte pravdu, dám vám za pravdu. Na začiatku som vám zabudol pán Balázs 

povedať, že máte pravdu, určite máte pravdu, lebo aj my sme to tak vyhodnotili, že ten pozemok 

je pre mesto ako nanič. Hej nakoľko aj to vedenie vysokého napätia je v zemi. Takže tak isto 

len jedine vedeli by sme tam urobiť na vlastné náklad parkovisko. Momentálne by, o chvíľu 

príde návrh od pána poslanca, že pozmeňujúci návrh ako sme to vyriešili, ako sme sa dohodli 

na koaličnej rade. Na koaličnej, no som to povedal no tak ale nie koaličná rada hej, ale na klube. 
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Na klubovej rade. Tak ako dám vám za pravdu, že ten pozemok treba dať do poriadku 

a ponúknuť ho na predaj s tým, že všetky peniaze plus ešte ďalšie investície pôjdu na obnovu 

toho chodníka. Lebo ten chodník, máte taktiež pravdu, je centrálny chodník, ktorý ide od Tesca, 

od zastávky priamo do nášho srdca mesta, na námestie. Takže všetky peniaze, ktoré prídu 

z predaja a o cene budeme ešte vyjednávať, lebo rôzne, pre mňa ja budem brať aj keď 100, 200 

lietajú, lebo bolo, viem že bola tam súťaž 200 euro, ale toľko asi určite nikto nedá. Takže určite 

budeme musieť byť aj my pri zemi, ale všetky peniaze, ktoré získame z toho predaja ako bude 

na obnovu toho chodníka, ktorý vedie do nášho mesta priamo. Dobre? Takže ako toto vieme, 

toto príde o chvíľu pozmeňujúci návrh. Hej, že takýto. Ani my sme neboli stotožnení 

s komisiami, hej, lebo ako vážne sme sa tam boli pozrieť a my sme tak isto rozhodli. Takže ako 

nie poslanci, ale možno členovia komisie, ale za to sú, aby dali aj oni návrh. My môžeme, ale 

nemusíme s nimi súhlasiť. S ich návrhom. Hej. Takže som rád tak isto, že ste tak isto zástancom 

tohto projektu. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Že sa jedná o centrum a pamiatkovú zónu mesta ja osobne som proti 

odpredaju tohto pozemku. Od detstva sa pamätám na bývalú Krásnohorskú ulicu a je mi, a je 

mi veľmi ľúto, že len toľko ostalo z nej, koľko ostalo. Preto nie je mi jedno ako vyzerá, alebo 

ako bude vyzerať táto časť mesta. Na základe toho považujem za uponáhlené predávať 

pozemky na tomto meste, mieste, čiže v centre mesta, alebo v pamiatkovej zóne. Skôr by som 

prijal nejakú víziu zo strany mesta resp. hlavného architekta ako by sa dalo prinavrátiť tejto 

ulici, túto ulicu do takej podoby ako by malo vyzerať, mali vyzerať budovy v centre mesta. 

Samozrejme bolo by treba to prekonzultovať aj s pamiatkovým úradom, lebo na jednej strane 

ulice sú budovy so sedlovou, sedlovou strechou, na druhej strane ploché strechy. Čo sa týka 

budovy, ktorej majiteľom je akurát Hecorp s. r. o. Tornaľa je práve takou budovou, ktorá svojím 

tvarom vôbec nezapadá do tohto priestoru. Takže z toho hľadiska ja osobne by som povedal, 

že treba, treba prehodnotiť jednak mienime ako len predať, pritom v materiáloch sme ani 

nedostali žiadnu vizualizáciu, že čo by tam chcel ako len urobiť ten majiteľ, alebo ako by to 

ako len malo vyzerať. Ja si myslím, že, že v takomto priestore by bolo treba dôkladnejšie ako 

len pozrieť na to a, a až potom prikročiť k predaju, keď je nutné ako len predaj, alebo nech nie 

je to taká veľká plocha, čo by trebárs mesto nevedelo ako dať do takého stavu aby, aby to aj 

slušne vyzeralo a slúžilo k nejakému účelu takému, z čoho z čoho by mohol mať aj, aj nejaký 

zisk. Keď aj, keď aj platené parkovisko. Je tam, je tam husto. Autá stoja v uličkách všade, že 

skoro už z dvoch strán trebárs na tej, na tej neskolado...neskolaudovanej Normovej ulici ako 

len u bývalej ZUŠ čo vedie ako len cesta. Tak tam už z dvoch strán stoja autá. Skoro z.. prejazd 

skoro je, je, je proste nie, nie je príjazdné, keď, keď tam stoja ako len autá. Takže toto by bolo 

treba ako len prv riešiť. Mať hovorím nejaký plán na to a až potom pristupovať k predaju ako 

len v tejto časti. Bolo povedané keď som, keď som rozprával s poslancami a sme boli ako len 

pozrieť na tú časť, lebo keď, keď pozriete na tú budovu tak fakt, keď sme dali petíciu ako len 

proti postaveniu Tesca bolo nám povedané, že už centrum mesta, alebo pamiatková zóna je len 

až ku potoku. Za potokom už nie je. Čo, čo ja považujem za veľmi zlé, keď, keď len, len takú 

malú časť máme. Ale nakoniec potom keď sa dostaval Tesco predsa vydalo stavebné povolenie 

na vybudovanie takej, takej budovy aká je táto. Fakt, že veľmi špatí tam tak isto, ako aj, aj 

zadná strana Agromilku jak sa vchádza myslím tam má majetok, v majetku pán Tutko ako len 

tam tú budovu. Tam je jedna vysoká stena vybudovaná čo je, čo je namaľované všelijakými 

vecami. Proste, proste tá ulička, čo onoho času ako len bolo s mačacími kameňmi ako len 

vyložené, ktoré sú ešte tam na tej ceste, alebo pod, pod asfaltom, tak fakt že tak vyzerá ako keď 

nemá majiteľa ako len. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak taktiež len na dovysvetlenie. Áno tie mačacie kamene sú tam. Takže ako 

stačí nám len dať dole, aspoň budeme musieť urobiť sondu, takže presne o to mi ide, že ako 

z tých peňazí by sme to vedeli tú uličku vynoviť, opraviť. Čo sa týka pamiatkarov bohužiaľ ako 

možno niečo ušlo možno nie, ale tak isto aj daňový úrad aj poniže tak isto má plochú strechu, 

takže je to zas len zámer. Čo dáme tam, ako to bude vyzerať. To všetko bude na vás páni 

poslanci. Hej je to len zámer, že či tam bude vyhradené parkovisko, či tam budú môcť parkovať 

tak isto občania nášho mesta. Toto je všetko len potom už dodatočne čo môžeme ešte doplniť 

do toho, aby ten predaj prešiel, aby sme boli my všetci spokojní a hlavne občania nášho mesta. 

S faktickou poznámkou pán Beke. Alebo náhodou? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Len, len toľko by som chcel ako len povedať k tomu ako len, že je dosť smutné, keď ako len 

z takého malého priestoru ako len čo získame peniaze z toho chcem ako len zveľadiť, alebo 

vybudovať tam tú ulicu. Lebo však máme skúsenosti ako len z toho, s tým predajom. Však 

oproti pozemok čo sa predalo za dobré peniaze, čo, čo asi, asi najvyššia suma bola ako len tu 

v Rožňave čo za čo za pozemok čo bolo zaplatené a, a vidíme, že čo sa z toho ako len urobilo. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Len stále by som vás chcel upozorniť, tak isto, že je rozdiel jeden celistvý pozemok, ktorý nemá 

vecné bremeno, nemá, v pôde neni, nie je tam vysoké napätie. Takže ako 2 rozdielne veci 

rozprávame, kde viete postaviť nejakú budovu, alebo pozemok na ktorom len čisto parkovisko 

môže už byť hej. Alebo dá si preniesť to vysoké napätie, keď sa to dá. Si myslím, že nedá sa 

to, lebo je tam veľký transformátor a neviem, či potom po vzduchu mal..... Takže ako zato je to 

tá cena tam je tam určite nebude 200 euro. Zato som upozorňoval, že ja budem rád, keď bude 

200 euro, ale neverím tomu. Pán poslanec Drengubiak nám dá bližšie informácie a možno aj 

povie, ako sme sa dohodli na rade. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne  za slovo. tak väčšina argumentov a vysvetlení tu už padla a, a v podstate, 

v podstate sme sa dohodli na tom, že podporíme zámer, zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta s tým, že v súčasnej dobe sa neuvedie cena. Ale o tomto sa bude viesť ďalej rokovanie 

so záujemcom a rovnako aj s tým, akým spôsobom bude daný, daný pozemok po prípadnom 

predaji zrekonštruovaný. Aké tam budú vecné bremená atď. Ale o tomto všetkom je potrebné 

so záujemcom viesť, viesť dialóg a preto navrhujem, aby v uznesení sa vypustila veta za cenu 

a miesto toho sa doplnila veta konečnému schváleniu bude predchádzať jednanie o cene 

pozemku vedenia mesta so záujemcom rovnako  ako určenie podmienok vecného bremena po 

rokovaní vedenia mesta so záujemcom. Čiže až sa dohodneme na nejakých , na nejakých 

konkrétnych podmienkach vtedy my podľa toho budeme môcť schváliť, alebo neschváliť, aby 

sme vedeli, že ako to celé bude. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme rozhodnutie je na poslancoch. Ja zastávam rozhodnutie 

komisie výstavby, ktorá sa touto záležitosťou zaoberala niekoľko krát a myslím si, že sme viedli 

dosť plodnú diskusiu o tom, akým spôsobom tento pozemok by sa dal využiť alebo nevyužiť aj 

v zmysle toho, že teda sú tam siete a je tam zaťaženie vecným bremenom. Ja by som si dovolil 
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zhrnúť niekoľko tých argumentov resp. niekoľko tých dôležitých faktov, ktoré tam boli 

povedané v tejto súvislosti a ktoré sú podľa mňa závažnejšie ako nevyhnutnosť predaja toho 

pozemku bez verejnej súťaže, resp. s verejnou súťažou. Myslím si, že tento pozemok patrí 

medzi najlukratívnejšie pozemky, ktoré mesto vlastní v súčasnosti aj napriek tomu, že to je tam, 

že sú zasažené inžinierskymi sieťami. A nemyslím si, nemyslím si, že inžinierske siete alebo 

neporiadok na pozemku je dôvodom na jeho predaj. Pretože to považujem za alibizmus a nie 

za dôvod predaja. Som za zachovane Kráshonorskej ulice v danom tvare aspoň plus, mínus 

historického hľadiska zachovať budovy z obidvoch strán. Myslím si, že ak by nejaký investor 

mal záujem korektne veci riešiť a naozaj dobudovať túto ulicu určite by som hlasoval za takýto 

zámer. A myslím si, že investor keby do toho vstupoval určite by vstupoval s vedomím, že teraz 

sa tam nachádza nejaké vecné bremeno a inžinierske siete. Opakujem z technického hľadiska 

nie je problém inžinie...nie sú problém inžinierske siete, ani, ani trafostanica. Nie je to vec, 

ktorá je nemenná, nie je to vec, ktorá sa nedá presunúť, preložiť, obísť nejakým iným spôsobom 

zachovať. Toto je jeden argument. Druhý argument, ktorý by som rád pre vás pre poslancov 

povedal je samotný dotyčný, ktorý požiadal o kúpu pozemku. Ja myslím, že dotyčný dostal 

stavebné povolenie na výstavbu polyfunkčného objektu. Nie som si zrejmý ani istý. Jediný 

o tom vie na čo dostal stavebné povolenie stavebný úrad a myslím si, že mu bolo zrejmé a jasné 

za akých podmienok chce získať stavebné povolenie a čo to obnáša. To znamená, že ak 

uvažoval o tom, že tam bude mať 4 byty a chcel pre nich zabezpečiť parkovanie predpokladám, 

že o týchto veciach konzultoval so stavebným úradom a vedel do čoho ide a načo získava 

stavebné povolenie. To znamená, že teraz jeho snaha o to získať parkovacie miesta na tomto 

pozemku môže byť samozrejme zaujímavá, mohol to nejakým spôsobom opomenúť, mohol 

nekonať v tejto veci bla, bla, bla. Netuším, či už platil ten zákon o tom, že už ku každému bytu 

musí byť zabezpečená parkovacia plocha, lebo túto informáciu zo stavebného úradu nemám 

a nenáleží nám túto informáciu získať zo stavebného úradu. Ale je si treba byť vedomý, že aj 

on je svojprávny človek dospelý, ktorý dostal rozhodnutie úradu  žiadal za nejakých podmienok 

získať toto rozhodnutie úradu. A je zaujímavé, že dodatočne žiada o kúpu pozemku za účelom 

parkovania ľudí, ktorí bývajú. Považujem to za špekulatívne, pretože opakujem ešte raz 

z technického hľadiska nie je problém. Preložiť inžinierske siete nie je problém, preložiť 

trafostanicu je to otázka možno vyšších nákladov, hovorí sa tomu vynútená investícia pre tých, 

ktorý počuli tento výraz a na základe toho sa z toho dá urobiť krásny lukratívny pozemok 

určený na niečo iné, nie na parkovanie ako také. Takže ja by som bol veľmi rád, keby, keby 

páni poslanci brali do úvahy túto záležitosť. Nejaká faceliftová úprava toho pozemku a jeho 

predaj a jednanie s jedným záujemcom predpokladám, že u kolegov klubu neprejde táto 

záležitosť a budú sa viacej snažiť o nejakú verejnú súťaž, keď už ohľadom tohto pozemku. Ale 

opakujem ešte raz. Bol by som veľmi rád, keby ste zvážili tieto náležitosti. Už schválením 

budovy Tesca v centre mesta s obrovskými parkovacími plochami, ktoré tam sú bolo obrovské 

fópa aj k historickým dejinám tohto mesta, k ľuďom, ktorí tu žili a budovali toto mesto. 

Poprosím jedná sa o malý pozemok. Nie je to veľká plocha. Ale nerobme si zásluhy na fópa, 

skôr uvažujme na tom, ako tento priestor my dokážeme využiť ako sa dokážem oňho postarať, 

ako ho vieme zrekultivovať za drobné peniaze. A či už to bude nejaká tichá zóna, na ktorej sa 

bude dať odpočinúť, sadnúť si pod stromami, alebo pod kríkmi, ktoré tam dotiahneme 

v kvetináčoch, aby sme náhodou koreňovým systémom nejakým spôsobom neznehodnotili 

inžinierske siete, ktoré sú tam a neskôr príde nejaký investor, alebo mestu bude mať nejaké 

peniaze na to, aby zabezpečilo si prekládku trafostanice a všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú 

tam, ktorých nie je veľa mimochodom. Vtedy uvažujme takýmto spôsobom. Opakujem ešte raz 

nech nie je, nech nie sú inžinierske siete a nech nie je neporiadok na tom pozemku dôvodom, 

prečo budeme sa tento pozemok snažiť predať. Jeden z najlukratívnejších pozemkov, ktoré 

mesto vlastní. Ak sme na tom finančne tak zle, že to potrebujeme predať, tak si to povedzme 

a povedzme si, že áno sme finančne na tom tak zle, že nemáme na mzdy do škôl, nemáme na 
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neviem čo, na základné fungovanie a naozaj ho predajme. Ale ak to nesúri v tomto smere 

poprosím kolegov, aby naozaj zvážili tieto argumenty, ktoré komisia výstavby prejednala, resp. 

ktorými sa zaoberala. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Taktiež by som k tomu povedal pár slov. Je, mesto nie je na tom zle, nakoľko 

viete pán poslanec Kováč, že ideme kupovať za posledné a nebudem menovať koľko rokov, 

hej, tak obrovské množstvo pozemkov. Takže ako určite mesto nie je na tom zle. Ale mesto 

musí sa správať možno trošku ako podnikateľsky, že aby sme dávali ďalšie investície na 

prekládku trafostanice a prekládku takých obrovských sietí, tak ako si myslím, že to je ako 

nonsens. To by som vás upozornil nato, že určite to je veľká hlúposť aj z podnikateľského 

hľadiska aj zo všadiaľ. Bez logiky. Druhá vec. Poviete najlukratívnejší pozemok ako, hej ako 

som dobre zachytil, že viacerí ste sa usmiali, že ako tam ten pozemok, keď je lukratívny tak 

ako bohužiaľ chodia sa tam vyvenčiť hej, tak isto. Už škaredo nechcel som ako dajak jemne 

som to chcel povedať, hej ale nie psy ale ľudia. Hej. Takže ako neviem si predstaviť, že vy máte 

už tu nehovorím, že či on vyhrá on alebo nie. Dám vám za pravdu, že možno porušil zákon, 

dali sme to preskúmať, že nemal parkoviská. O to bude vyššia cena ako, od toho viac to bude 

ťažiť, aby kúpil ten pozemok za vyššiu cenu. Ja som rád, že čo najvyššia cena, aby bola. Ale 

teraz momentálne neviem si predstaviť, že vy máte dajaký, dajakú bytovku a mesto si tam 

postaví dajakú zónu, kde si sadnú ľudia dakde zas v kríkoch, hej, lebo je to tam skryté. Zas 

každý by tam a chodil s prepáčením močiť. Také pekné slovo. Keby len, keby len hej. Boli sme 

tam osobne tak sme videli, čo tam je. Je to ako bohužiaľ skryté miesto. Ľudia chodia na rýchlo 

na tú potrebu tam, takže sú z toho nešťastný. Takže my môžeme dva v jednom urobiť, že mesto 

to nebude nič stáť, netreba žiadne investície na prekládku trafostanice. To si neviem predstaviť 

aká to by bola investícia. Možno 50 tisíc minimálne. A neviem kde by to bolo hej, lebo už tam 

na inom mieste to nie je. Hej a takže ako toto je taká dezinformácia, že to je najlukratívnejší. 

Toto ako fakt je také no. My máme lukratívne pozemky, ktoré vôbec mesto nepredáva 

lukratívne pozemky. Hej. Za posledné 2,5 roka sa nepredalo viac ako. Toto je jeden z tých 

pozemkov, ktorý je zašitý, špinavý, hnusný, zarastený aj keď sa to kosí, ale aj tí kosci sa sťažujú, 

že čo všetko tam nájdu. Hej. A teraz je taj jedna spoločnosť, nepoznám ich takto. Budem rád, 

keď z nich vybijeme čo najviac peňazí. Možno by som to nemal tak verejne, ale som rád, že má 

o to záujem. A tie peniaze posunúť rovno na tú zónu, kde vlastne máme tie mačacie kamene. 

Všetko vykopať, urobiť krásny vchod, bude aj to nové oplotenie. Takže zbytočne budeme teraz 

sľubovať, že vieme aj tam, ja viem všetko. Celé mesto by som vedel vybudovať hej, keby boli 

milióny a miliardy keby bolo. Takže každú zónu by sme vedeli vybudovať podľa vášho priania 

a želania, že mohli by sme tam park urobiť, vnútroblok. Všade v Rožňave by sme vedeli 

vnútroblok urobiť. Všade vybudovať nové parky, keby boli peniaze. No ale toto je možnosť, 

keď môžeme za cudzie peniaze aj skrášliť to, aj plus ešte jak sa volá ten vchod opraviť do nášho 

mesta. S faktickou potom pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne. Dávam návrh na ukončenie diskusie a tým, že chcem podporiť zároveň 

pozmeňujúci návrh pána viceprimátora Drengubiaka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Že ako to je s povoleniami to už nepatrí na nás, ale fakt je, že či na fotkách, či v katastri sú tam 

4 byty a, a to je fakt. Ja som dostal slovo, tak preto hovorím, lebo mi ide, beží mi čas. 
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p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže ako pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže, takže Karol ešte taká otázka na teba, že či si videl to trafo aké tam je, keď sa bavíme 

o prekládke. To je iba taká otázka, hej. Neviem si v tom prostredí, v tých budovách predstaviť, 

ale to je jedno. Ideme ďalej. Súhlasím s kolegom Bekem, že pre mňa je dosť podstatné ako to 

tam bude vyzerať, preto som hovoril o tých uličkách. Kým dáme v postate pánovi primátorovi 

do rúk nech vyrokuje nejaké podmienky, ale okrem toho by som navrhoval, aby sa tam pri 

schvaľovaní bola súčasťou aj štúdia ako to bude vyzerať. Takto to ovplyvniť vieme. Keď to 

dáme do verejnej obchodnej súťaže si myslím, že bude ťažké ovplyvniť, že aby sme to aj za 

dobrú cenu predali, aj aby sme vedeli ovplyvniť to, ako tam táto plocha bude vyzerať. Takže 

môj návrh je taký, že keď to príde do konečného schvaľovania ja by som bol rád, keby súčasťou 

bodu bola aj štúdia ako to tam bude vyzerať. Tým pádom toto by zostalo v rukách pána 

primátora na vyrokovanie. A iba si prebehnem  poznámky. Pozitívum v tom vidí to, že zmiznú, 

zmizne určite zopár áut z ulice. Prekládku si predstaviť neviem a keď si to necháme treba nám 

financie na zrevitalizovanie toho pozemku a plus treba financie na opravu toho chodníka. Keď 

za to utŕžime buchnem si po bruchu 20, 30, 40 tisíc eur tak môžeme okamžite začať 

s rekonštrukciou tej uličky tam z tých prostriedkov. Plus máme zrekonštruovaný tento 

pozemok. Takže to už nechám na vás kolegovia poslanci, že ako sa rozhodnete. Určite by som 

to nepredával vo verejnej obchodnej súťaži. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. A ešte máme tu do rozpravy pána poslanca Kováča. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len poprosil pána primátora aj pána Balázsa, aby sme 

nevytrhávali veci z kontextu. Ja som povedal, že je technicky možné urobiť prekládku. Je 

technicky možné trafostanicu. Ja som nepovedal, že to má urobiť mesto. Ja som nepovedal, že 

to okamžite treba urobiť. Zopakujem ešte raz pre tých čo nepočujú, alebo nerobia si poznámky. 

Je to technicky možné urobiť prekládku tej trafostanice a inžinierskych sietí a urobiť z toho 

pozemku ešte lukratívnejší pozemok. Ale nie na to som chcel naraziť. Ja som prezentoval názor 

komisie čiastočne. Teraz budem prezentovať názor svoj v plnom rozsahu. Som, budem 

hlasovať proti tomu, aby sa ten pozemok predal na parkovisko z niekoľkých rôznych dôvodov. 

Možno bude zaujímať vás aj názor hlavného architekta, ale skôr než budem tieto veci riešiť 

viete ja sa mnohokrát dostávam do takej pozície tuto, netvrdím, že to má byť dogma, ale hovoril 

som to kolegovi vášmu cez prestávku. Pamätám si jedného investora, ktorý si ma postavil vedľa 

s murárom a pýtal sa, chcel by som si postaviť rodinný domček povedzte mi ako by ste to riešili, 

akým spôsobom by ste to robili vy ako stavebný inžinier, ktorý máte prax a vy ako murár, ktorý 

máte prax v murovaní. Ja som povedal nejaký svoj názor, náhľad, ten murár povedal, že teda 

takto to robiť nebude, on to v živote tak nerobil a keď sa niekomu niečo nepáči odchádza preč 

a buď to bude po jeho alebo odchádza preč. Investor sa rozhodol veľmi jednoducho. 

Samozrejme. Zobral murára, pretože je to dôležité, aby mal vymurovaný ten domček. Ten dom 

mu praská, puká. Je to jedno. Situácia mi pripadá presne taká istá. A toto nie je prvá situácia 

tohto charakteru, že tu neodznievajú resp. neargumentujeme odbornými názormi na vec 

pohľadom napr. hlavného architekta, nejakých urba...nejakého urbanistu, alebo neviem proste 

niekoho iného v tomto smere, ale my jednoducho si povieme, áno tento pozemok je náš, my sa 

tu rozhodneme. Je, máte na to právo, ako je to v poriadku. Odhlasujete demokraticky väčšinou, 

že sa to teda dá zámer na odpredaj, budete jednať s jedným záujemcom, alebo sa vyhlási verejná 
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súťaž. Je to v podstate jedno koľko peňazí z toho vytlčiete. Len si uvedomte jednu vec a to je, 

to je tá historická záležitosť a tie argumenty, ktoré tí ľudia v komisii, o ktorých ste si mysleli, 

že teda sú odborníci a ktorý sa teda môžu cítiť svojim spôsobom ukrivdení, ale ako je to jedno. 

Odporúčanie je odporúčanie. Že teda oni naozaj prečo v minulých komisiách v minulom 

volebnom období a v tomto období sú tak zásadne proti tomu, aby sa ten pozemok predával. 

A prečo, z môjho pohľadu je to škaredé, ospravedlňujem sa, čúrame proti vetru. Keď to 

potrebujeme len troška možno zrekultivovať, možno troška upraviť tam, aby tam nikto nechodil 

čúrať a nebodaj tam dať jednu kameru za 140 euro, keď už to chceme tak riešiť, aby tam ľudia 

nechodili teda robiť potreby. Lebo ak sa postavím k tomu takto, a teraz to poviem vyslovene 

obrazne, ak si ja začnem, zaplatím si 150 cigánikov, ktorý budú chodiť potreby robiť na 

radničné, do radničného medzi priestoru, medzi blokov, tak tiež budem argumentovať možno 

niekedy v budúcnosti ako poslanec, však sa tam chodia ľudia močiť, kadiť, však to je nanič 

pozemok, prosím predajte mi ho za 50 eur za m2. A sú tam siete? Nevadí, že sú tam siete. 

Vytlčiete zo mňa viacej peňazí. O toto tu ide prosím. O princíp, o koncept. Takže je samozrejme 

na vás a na vašom svedomí. Ja som si len dovolil, opakujem ešte raz, ako predseda komisie 

tlmočiť názor komisie ako takej, ľudí, o ktorých si myslíte, že sú to odborníci, lebo ste ich 

schválili do tej komisie. A preto ma trocha mrzí, že v podstate svojím spôsobom dochádza 

k obchádzaniu tohto názoru komisie, alebo komisie ako takej. Ale je to len môj názor 

a opakujem je to vaša, naša politická zodpovednosť ako sa  k tomu postavíme. Ďakujem pán 

primátor za čas. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Na dovysvetlenie ešte už len chvíľku. Pán hlavný architekt a urbanista bol 

s nami takže neobchádzame žiadne štruktúry. Bude to pripravené tak, aj pán Beke bol tam, 

povedal si tak isto svoje argumenty. Takže nikto nebol vynechaný. Každý mohol svoj návrh 

povedať hej a už potom to bude v akom, aký plot tam bude to už všetko bude na prejednávanie, 

aby  sme to určili. Nikoho neobídeme. Všetky názory budú vypočuté. Hej. Ale fakt ako hlavný 

architekt a urbanista bol pri tom jednaní a povedal, že ako si to vie prestaviť, aby sme 

s prepáčením nevytvorili dajakú smiešnu zónu, alebo nedovolili niečo hlúpe vybudovať tam. 

Ďakujem pekne. Dával by som, dám hlasovať za návrh pána poslanca Bischofa ukončiť 

diskusiu. Bol tam. Nedal, nedal som slovo, lebo bol pri nás, ako bol s nami. Hej. Tak isto. Takže 

pán poslanec Bischof poprosím vás návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem. Návrh znel ukončiť diskusiu a dať hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána 

Drengubiaka. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za návrh pána Bischofa?  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Je to nejasné kolegovia?  

 

p. primátor Michal Domik 

Dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh pána Bischofa ukončiť diskusiu. Prosím hlasujme kto 

je za, kto je proti, kto sa zdržal. 

Za 8 poslancov, proti 7, zdržalo sa 0 poslancov. 
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 Takže ne, nebolo schválené. 50%. Môžeme, hej. Áno. Takže diskusia je otvorená ďalej. Ešte 

raz ju otváram. Poprosím o otvorenie diskusie. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. poprosím 

pána poslanca Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

V návrhu uznesenia navrhujem vypustiť slovné spojenie za cenu eur a doplniť vetu: 

Konečnému schváleniu bude predchádzať jednanie o cene pozemku vedenia mesta so 

záujemcom, rovnako určenie podmienok vecného bremena po rokovaní vedenia mesta so 

záujemcom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Dobre. Hej, hej o chvíľu vás vyzvem. Dobre?  

Takže za 12 poslancov, proti 2, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Poprosím pána poslanca Balázsa o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Aby bola súčasťou materiálu pri ďalšom schvaľovaní štúdia aká, aká, aká plánuje byť 

realizovaná zmena na tom pozemku. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Nedá sa o ňom hlasovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Otázka bola ako návrh.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ako plánujú požiadať o stavebné povolenie. Áno. Áno. V postate rokovaním, výsledok 

rokovania pána primátora.  

 

p. primátor Michal Domik 

Len stále je tam otáznik hej? 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nad čím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ako má byť. Hej a potom to nie je pozmeňujúci návrh, nie je to návrh ale.... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Súčasťou štúdia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Naformulovať... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Štúdia nech je súčasťou materiálu. 
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p. primátor Michal Domik 

Navrhujem, tak by to... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Budeme vidieť či schválime, či nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže pán poslanec Balázs navrhuje vytvoriť štúdiu ako bude vyzerať. Tak isto nech ide do 

stavebnej komisie, zas aby to všade všetko prešlo od znovu. Ako my sme ten zámer neviem či 

odsúhlasia, ale keď to odsúhlasia, tak ako zas to môže ísť do stavebnej komisii, že poslanci aby 

zas pripomienkovali v stavebnej komisii. Poprosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Balázsa. Nech sa páči. 

Za 11 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.  

 

Dávam hlasovať o celkovom návrhu. Nech sa páči. 

Za 13-ti poslanci, proti 3 poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 13/4 Junger Jozef, Tichá 6, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slov. Navrhujem, aby sme hlasovali podľa odporúčania komisie finančnej. 

To znamená aby sme predali, ponúkli predaj celého toho pozemku celistvo. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať. Zvykne byť dosť podstatné pri týchto pozemkových veciach aký má názor 

stavebná komisia. Prečo neprijala uznesenie keď môžem, v skratke, iba v skratke, vedieť. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Hlasovanie stavebnej komisie k tomuto materiálu, sekundičku hneď si to nájdem bez toho aby 

som zverejnil mená. Nebolo jednoznačné respektíve nevedeli sme sa zhodnúť či na konci tej 

ulice mesto nebude potrebovať nejakú otočku alebo niečo podobné. Ale sekundičku nájdem si 

to stanovisko komisie 4 9. Hneď to bude. 4 9. Okej. Polovica komisie a zdržala nakoľko 

nevedela prijať rozhodnutie v tomto smere. Dvaja členovia komisie boli za a 1 bol proti. Preto. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja teda len dovysvetlím možno trochu to uznesenie finančnej komisie. Finančná komisia 

odporúčala predaj, ale s tým, že sa predá vlastne celý pozemok mesta, ktorý je napravo od cesty. 
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Teda keď berieme z toho pohľadu, že, že vchádzame do tej cesty na jej koniec. To je rozdiel 

oproti tomu návrhu kupujúceho, ktorý chcel teda len časť z toho pozemku.  Ale to by 

znamenalo, že nám tam ostanú len také fliačiky niekoľko metrov, niekoľko desiatok m2, ktoré 

nebudeme vedieť využiť, nebudeme sa k nim vedieť dostať. Čiže to bola podmienka finančnej 

komisie, že keď to chce teda odkúpiť, tak musí vlastne celý ten pozemok napravo od cesty. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie 

MZ v Rožňave. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru  predaja 

pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV 3001, časť z parcely parc. č. KN C 548/9 

záhrada s výmerou spresnenou geometrickým plánom pre žiadateľa Jozefa Jungera, bydliskom 

Tichá 6, 048 01 Rožňava, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 

pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 

25,- €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Tu je ešte áno? Áno 

nech sa páči pán poslanec Kuhn. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No tá parcela je totiž aj časť cesty aj časť naľavo. Čiže, čiže ide o časť parcely, ktorá je, ktorá 

je vlastne napravo od cesty, ale je to, je to vlastne celá pozemok, nie len ten, ten ktorý je takým 

sivý, takou sivou farbu, čo chcel kúpiť kupujúci, ale aj proste celý ten pozemok. Ale je to časť 

parcely, lebo cela parcela ide aj pod cestou, aj doľava smerom. Hej. Ďakujem za možnosť 

vysvetliť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dávam hlasovať nech sa páči. Áno. Za návrh finančnej komisie. 

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

 

Tak dáme aj za celkový návrh potom hlasovať. Teraz nezachytil som, či to nebol pozmeňujúci, 

alebo doplnenie. Tak dáme to aj za celkový návrh. Dobre? Takže hlasujme za celkový návrh. 

Nech sa páči hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 13/5 Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Jenisejská 

67, Košice - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia neodporúča schváliť zverejnenie zámeru o predaji pozemku mesta. Aj teda 

poviem za komisiu výstavby, že ani komisia výstavby neodporúča zverejniť, zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta. Čiže za normálnych okolností by som navrhol teda akože 

hlasovať proti predloženému uzneseniu, ale my sme tam mali aj jedno odporúčanie, finančná 

komisia. A to by som bol rád, keby bolo súčasťou uznesenia. Tak neviem ako to urobiť správne. 

Či budú 2 hlasovania? Prvé bude hlasovanie o tom, že, že o samotnom uznesení ako je 

predložené s tým, že sa bude hlasovať, teda návrh je aby sa hlasovalo proti a potom sa bude 

hlasovať o tom, o tom návrhu uznesenia, ktoré predložím? Alebo, alebo mám predložiť 

uznesenie, ktoré je že neodporúča a zároveň. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja prečítam. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Že, že budú 2, 2 hlasovania. To prvé bude o predloženom, predloženom návrhu, keď teda moje 

odporúčanie na základe odporúčaní oboch komisií je hlasovať proti. Už teda každý poslanec sa 

rozhodne, ako chce. A teda druhé hlasovanie bude o odporúčaní na základe finančnej komisie... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nekomplikujme. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

...a to prečítam, prečítam. Môžeme potom sa o tom rozprávať. MZ ukladá MsÚ, aby preveril 

reálny stav využívania predmetných pozemkov a v prípade, že tieto pozemky, alebo ich časti 

sú užívané tretími osobami vyzvať užívateľa na podpis nájomnej zmluvy a zaplatenie 

nájomného, alebo vypratanie pozemku. Pretože teda jeden z dôvodov bol, prečo sme 

neodporúčali predaj je, že časť tých pozemkov leží pod komunikáciami, miestnymi 

komunikáciami v Čučme čo by nebolo proste nejak férové, aby sme to predávali súkromnej 

osobe. Druhá vec je, že sme mali pocit, že niektoré tie pozemky chce kúpiť kupujúci preto, aby, 

aby znemožnil prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve inej osoby alebo skomplikovať mu 

prístup. Ale ďalšia informácia, ktorú sme mali teda na komisii, že niektoré tie pozemky využíva, 

využíva jeden alebo druhý z tých, z tých účastníkov toho nazval by som to sporu susedského. 

Ktorý teda chce riešiť jeden tak, že odkúpi tie pozemky a bude robiť trošku ako naprieky tomu, 

tomu druhému vlastníkovi. Ale teda akože je tam podozrenie, že teda či jeden, či obaja tí 

občania využívajú v súčasnosti tie pozemky mesta bez toho, aby mali akýkoľvek nájomný 

vzťah a platili mestu za užívanie pozemkov. Čiže, čiže uznesenie je teda v prvom rade 

hlasovanie je proti predaju a druhé je teda táto ukladacia správa. Lebo druhá možnosť, ktorú 

som mal pripravené je, že uznesenie by bolo, že MZ nesúhlasí s predajom pozemkov...Dobre. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. Uhm. Dobre. Takže pozmeňujúci návrh dáme? 

Tak poprosím pána poslanca Kuhna o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže v prvom rade navrhujem hlasovať proti uzneseniu ako je predložené v materiály. Čiže 

odporúčanie poslancom je hlasovať proti a druhé, pozmeňujúci návrh je prijať nasledujúce 

uznesenie: MZ ukladá MsÚ, aby preveril reálny stav využívania predmetných pozemkov 

a v prípade, že tieto pozemky, alebo ich časti sú užívané tretími osobami vyzvať užívateľa na 

podpis nájomnej zmluvy a zaplatenie nájomného, alebo vypratanie pozemku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak to len upozorním, že ako teraz.... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. Najprv je o tom návrhu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Dávam hlasovať. Kto je za, kto je proti. 

Za 0 poslancov, proti 12-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Teraz hlasujeme o ukladacej časti. Navrhovaná bola pánom poslancom Kuhnom. Nech sa páči 

pán poslanec Kuhn tú ukladaciu časť, keď vás poprosím ešte raz aby... 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte raz?  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. MZ ukladá MsÚ, aby preveril reálny stav využívania predmetných pozemkov 

a v prípade, že tieto pozemky, alebo ich časti sú užívané tretími osobami vyzvať užívateľa na 

podpis nájomnej zmluvy a zaplatenie nájomného, alebo vypratanie pozemku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 13-ti poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. 

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 13/6 Bc. Peter Szarka, Okružná 4, Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Je to garážové miesto 18m2 však ten pán Szarka 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
V tom bode sme. Chcem sa opýtať. Zase vieme z ulíc Juhu spratať jedno auto do dajakej garáže 

na pozemku, ktorý pre nás nemá žiadny zmysel. Je vedľa garáží. Takže žiadna nová garáž, ale 

je tam radová zástavba garáží. Pribudne plus jedna garáž. Stefe nemá s tým žiadny problém, čo 

je v susedstve, ale my zase máme. Že by jedna garáž, jedno auto by zmizlo z ulice. Toto 

nechápem. Ja budem hlasovať určite za to, aby sa buď dajakou formou verejnej obchodnej 

súťaže alebo, alebo priamo to garážové miesto predalo a nech jedno auto zmizne z ulice. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som k tomu niečo na vysvetlenie. Na finančnej komisii to bolo veľmi tesné. To 

hlasovanie. A akože myslím si, že názor viacerých kolegov z komisie bol ovplyvnený 

informáciou z finančnej, teda z komisie výstavby a dôvod prečo vlastne komisia výstavby bola 

pro...preto a opravte ma teda kolegovia z komisie, ak to budem zle interpretovať. Ale ten 

nesúhlas súvisí s tým, že teda pán Szarka údajne teda predložil nejaké doklady, že tam vraj nie 

sú žiadne siete, alebo teda takto. Doniesol potvrdenie, že Tekor povedal, že on tam nemá žiadne 

funkčné proste potrubia. Ale na komisii výstavby teda položili otázku, že či tam nie sú nejaké 

iné siete. Čiže to, že vieme, že teda tam nie sú funkčné potrubia Tekoru je fajn, ale nie je 

vylúčené, že tam môžu byť iné nejaké siete a z toho dôvodu teda neodporúčala komisia 

výstavby. Vo finančnej komisii sme niektorý mali názor, že, že, že teda je to problém 

kupujúceho ak tam budú siete, že proste to môžeme predať s tým, že teda bude upozornený 

prípadný kupujúci, že, že teda negarantujeme, že tam nie sú nejaké siete a že, že mu to nakoniec 
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nepovolia postaviť tam, tam garáž kvôli tomu, že tam môžu byť nejaké elektrické alebo iné 

rozvody. Takže, takže je taká otázka, že, že teda či to predať ten pozemok obchodnou verejnou 

súťažou, lebo teda ja si nemyslím, že by sa to malo predávať, predať priamym predajom. 

Nemyslím si, že susedstvo garáže zadáva nejaké právo, prednostné právo kúpiť si pozemok 

hneď vedľa na ďalšiu garáž. Čiže keď predávať tak obchodnou verejnou súťažou. Len teda, len 

teda potom treba vymyslieť tú formuláciu, že keď sa to bude predávať v tej obchodnej verejnej 

súťaži, že tam bude upozornenie, že je to na vlastné riziko. Že, že keď dotyčný kúpi ten 

pozemok,  zaplatí za to veľa peňazí a potom zistí, že tam sú siete a nemôže postaviť garáž, tak 

nebude chcieť proste peniaze späť od mesta. Takže to už nechávam na poslancov jak sa 

rozhodnú. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Ja len trošku poopravím pána poslanca Kuhna. V dôvodovej správe je uvedené 

žiadateľ zaslal stanovisko od Steffe, v ktorom je uvedené, že spoločnosť už nie je vlastníkom 

kotolne. Takže, že neexistuje alebo je nefunkčné nebola od spoločnosti Steffe. A ďalej sa píše 

z toho dôvodu žiadateľ predpokladá, že rozvody nie sú funkčné. Predpoklad žiadateľa je síce 

pekný, ale nie je to doklad o tom, že naozaj žiadne siete a rozvody tam nie sú. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem kolegovi Drengubiakovi. Jedným faktom bolo naozaj to, čo na komisiu sa teda dostalo 

finančnú. To znamená, že žiadateľ nepredložil všetky doklady súvisiace so zaťaženým 

respektíve s tými bremenami na danom pozemku. A druhá vec a pre komisiu myslím pomerne 

dôležitá je, že nepredstavil zámer, ktorý chce realizovať, aký chce realizovať na danom 

pozemku. Takže nie je isté, že tam chce postaviť garáž a preto komisia ako druhý dôvod zvážila 

aj toto a hlasovala jednomyseľne proti. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Okrem pozemku v centre mesta ani od jedného žiadateľa nechceme zámer, čo tam chce robiť. 

Okrem toho, čo je v centre mesta. Kolegovia zase riešite podľa môjho názoru prepáčte budem 

drzý to, do čoho vás nie je nič. Lebo pán si obehal, že tam nič nie je a predsa je presvedčený, 

že to chce kúpiť. Chce dať peniaze mestu a, a my ich nechceme. Takže ja vidím hlavný dôvod, 

prečo by som to predával to, že jedno auto zmizne z ulice a mesto bude mať tržbu za pozemok, 

ktorý nijak nevyužíva, neplánuje využívať. Také jednoduché. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dotyčný pán si to možno obehal, ale zabudol predložiť doklady o tom, že teda ... Na 

rozhodnutie. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Doklady si bude pýtať stavebný úrad, keď si bude žiadať o stavebné povolenie. Nás do tých 

dokladov nie je nič. Stavebný úrad si ich vypýta. On všetko dotiahne, stavebný úrad, Karol. My 

nemusíme tieto veci riešiť. To už nie je naša kompetencia. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Komisia sa na svojom, jednom z prvých zasadnutí dohodla a rozhodla, 

že pri tomto type žiadosti bude požadovať od žiadateľov na kúpu pozemkov nejaké doklady. 

Ten zoznam dokladov je jasne stanovený. Pokiaľ žiadateľ pri žiadosti dodá tieto doklady, 

komisia bude sa zaoberať, bude sa snažiť kladne vyjadriť. Pokiaľ tie doklady nepredloží, 

nebude sa tým zaoberať. Máš právo na svoj názor, ale tak isto komisia si dala nejaké 

podmienky. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tak poprosím ťa Karol prejdi si ostatné body, ktoré sme dneska schvaľovali, že pri koľkých to 

bolo doložené. Buď taký dobrý prejdi si a povedz mi, že či pri všetkých boli tieto doklady 

doložené. Ďakujem. Nemusíš mi to tuná predkladať, len si to potom prejdi. Ani pri jednom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Už, ešte pán... Dobre ďakujem pekne. Pán 

poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja teda by som bol teda ja by som bol za predaj pozemku, tohto pozemku obchodnou verejnou 

súťažou. Keď je obchodná verejná súťaž tak asi nebudeme chcieť od všetkých záujemcov aby, 

aby priniesli podklady, doklady. Len teda by som bol opatrní v tom zmysle, aby sa nám nestalo 

to, čo sa stalo ja neviem zhruba pred 8-mimi rokmi, možno 9-timi, keď sme riešili problém, že 

mesto predalo nejaký pozemok a potom ten kupujúci chcel teda nejaké, nejaké odškodnenie za 

to, že zistil, že tam je vecné bremeno, ktoré tam nebolo zapísané, nejaká kanalizácia alebo niečo 

také. Už si to presne nepamätám. Bol tam taký problém. Čiže len, čiže len toto by som bol rád, 

aby bolo ošetrené, že keď budeme predávať ten pozemok, že, že proste budú tí kupujúci, alebo 

ten kupujúci bude upozornený, že mesto neručí za to, že či na tom pozemku môže postaviť to, 

čo chce. Že  proste buď si to musí on vopred už predtým, pred tou kúpou zistiť, osloviť všetky 

organizácia a vypýtať, že či tam sú siete, či nie sú. Alebo, že sa môže stať, že jedine na čo to 

bude môcť použiť, že tam proste zaparkuje auto na tom mieste a ale garáž tam nebude vedieť 

postaviť. Ale, ale ja by som bol za to, aby sa predal, lebo ako mesto ten pozemok nepotrebuje 

a ak v obchodnej verejnej súťaži viem z toho získať peniaze. Ešteže by možno stálo aj za 

zváženie, že či nevyskúšať predať to miesto napríklad dražbou. To je ešte forma predaja, ktorú 

sme neskúšali a možno, možno by sa podarilo získať z toho, z toho väčšie peniaze. Čiže, čiže 

nezavrhoval by som úplne predaj, len proste by to chcelo trošku premyslieť. A určite teda  nie 
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v tej podobe ako už žiadateľ žiadal. Čiže on to chcel akože priamym predajom tak s tým, s tým 

rozhodne nesúhlasím ani ja teda.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za priestor. Ja by som ešte 2 drobnosti. Pán kolega ja chápem vaše, vašu 

energiu, vaše nadšenie v tomto smere, resp. váš drive, by som to povedal cudzím slovom. 

Rozumiem tomu, že vidíte tam množstvo prekážok zbytočných v tomto prípade. Ja by som si 

dovolil uviesť len na obranu, no na obranu nie, ale na, na nejakým argumentom pre komisiu 

ako takú. Komisia má v zmysle zákona odporúčací charakter. Za akých podmienok komisia 

odporučí, alebo teda dá stanovisko k zámeru mesta, ktoré v podstate požaduje odporúčanie 

resp. názor komisie odborný ako takej, je myslím si vecou slobody rozhodnutia komisie ako 

takej. Nie je to právne záväzná záležitosť. Nezaväzuje ani mesto, ani komisiu, ani poslancov 

ku konaniu v zmysle odporúčania komisie ako takej. A k samotnému rozhodnutiu komisie 

viacero argumentov, pretože to nebolo prvý krát, čo ten dotyčný pán požiadal o kúpu toho 

pozemku. Nie je to prvý krát, čo sme mu vysvetlili, alebo teda kedy mu cez majetkové oddelenie 

bolo odkázané, že musí pripraviť žiadosť v zmysle nejakých pokynov, pokiaľ chce uspieť. 

A nie prvý krát, že tých argumentov bolo viacero, ktoré boli proti. Ja ich nezapisujem, zapisuje 

ich zapisovateľka. Netvrdím, že všetci stojíme za rovnakými argumentami, ale u každého člena 

komisie jeden argument zavážil za to, aby hlasovali proti respektíve neodporučili predaj tohto 

pozemku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja  pozemku 

mesta v k. ú. Rožňava, časť z parcely parc. č. KN C 1684/1 zast. plocha s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom (cca 18 m2) pre Bc. Petra Szarku  bytom Okružná 4, Rožňava, podľa § 

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

nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa za cenu. Všetky náklady súvisiace s predajom bude 

znášať kupujúci. Dávam hlasovať. Nech sa páči. 

Za 1 poslanec, proti 11-ti poslanci, zdržalo, zdržali sa 2 poslanci.  

 

Prejdime k bodu rokovania č 13/7 Margéta, Margaréta Hacsková, J. A. Komenského 10, 

Rožňava kúpa pozemkov do majetku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán zástupca Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Nakoľko po komisii finančnej, kde padli nejaké odporúčania, 

prebehlo ešte rokovanie, rokovanie vedenia mesta s, s majiteľmi pozemkov dávam návrh za 

kúpu pozemkov na základe záverov z týchto rokovania za cenu 25 eur za m2 bez toho, aby 

mesto muselo platiť spätný nájom a rozdelené na 2 splátky. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte keď môžem doplniť. Nie len spätný nájom, ale aj nájom na ďalšie tie roky, kým ešte sa tá, 

ten pozemok nevyplatí. S faktickou pán poslanec Kováč nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Karol Kováč 

....kolegovi Bischofovi. Komisia výstavby odporúča schváliť toto uznesenie, ale chcem zároveň 

upozorniť na to, že súčasťou napr. mojich materiáloch nie je tento bod rokovania. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Chcel by som tento návrh podporiť z pozície predsedu dozornej rady 

odpadových služieb. Krátke vysvetlenie. Predchádzajúci spracovateľ odpadu a manažment 

odpadu v meste Rožňava poskytovalo služby na nejakej úrovni. Ak by mali občania možnosť 

vidieť ako vyzeralo ukladanie odpadu na zbernom dvore, tak v uliciach sú demonštrácie 

ekologických aktivistov pobúrených a nahnevaných občanov. Dovtedajší spôsob narábania 

s odpadom bol veľmi slušne povedané katastrofálny. Úroveň hygieny žiadna, estetická stránka 

– 10 bodov, z piatich podotýkam a celkový obraz vôbec nezodpovedal ani tomu ako má 

narábanie v modernej, slušnej spoločnosti v 21. storočí vyzerať a ani nezodpovedal výške 

poplatkov, ktoré občania platili spoločnosti, ktorá prevádzkovala tento zberný dvor, alebo kde 

sa teda medziskládkoval odpad. No po zmene spoločnosti, keď si to zobralo do svojich rúk 

mesto, bol vybudovaný nový, bolo vybudované nové miesto a odporúčam každému občanovi, 

aby sa na toto miesto prišiel pozrieť. Kto má cestu okolo, alebo bude ukladať odpad na zberný 

dvor, pretože to je ako rozdiel medzi, medzi východonemeckým trabantom a západonemeckým 

mercedesom. A konečne sme, konečne sme dosiahli nejakú úroveň, ktorá je v slušnej 

spoločnosti vyžadovaná. Takže dotiahnutie celého tohto problému a odkúpenie pozemkov pod 

týmto starým zberným dvorom len dokončí celú túto problematiku narábania s odpadom 

v meste Rožňava. A budem rád, keď už skončia akékoľvek katastrofické vízie, ktoré tu boli 

prednášané akože budeme Neapol a podobné veci, ktoré tu zazneli na tejto pôde. Končíme 

nejakú dlhú etapu v meste Rožňava a ja dúfam, že oveľa lepšiu aj začneme. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán kolega z toho vystúpenia mi nejak príde, že predošlý správca porušoval nejaký zákon? 

Lebo z toho vystúpenia mi to tak nejak vyšlo a potom som z toho až zhrozený, že so sa dialo. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem. Odpoviem. Nebol som v žiadnom právnom vzťahu s bývalým správcom na 

spracovanie smetí, ani, ani som nemal žiaden iný právny vzťah, ale vyjadrím sa ako občan, 

ktorý, ktorý vie porovnať tieto 2 skutočnosti a vyjadriť a ako laik určite áno. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem s faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník nech sa páči. 
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p. poslanec Roman Ocelník 

Čiže v podstate ja to chápem ako keby predošlí správca porušoval tam zákon. Áno? Tak som 

to pochopil no. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Technickú pomoc. Pán poslanec Bischof sa nehlásite? Hej. Lebo vidím, že sa snažíte. 

Tak nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Len som si zobral 10 sekúnd na premyslenie, či sa potrebujem k tomu veľmi vyjadriť. Ale tak 

v rámci faktickej to stihnem. Ako poslanec sa snažím prezentovať svoje vlastné názory. A byť 

za ne zodpovedný ako poslanec. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže navrhujem hlasovať za kúpu pozemkov do majetku mesta za cenu 25 eur za m2, bez 

spätného nájmu, bez nájmu do doby, kedy prejdú pozemky do majetku mesta a splátky roz..., 

rozdeliť platbu na 2 splátky. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s faktickou poznámkou pán Mgr. Halyák nech sa páči. Niečo sme...prvá 

splátka september... 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. To som chcel akurát povedať, že aj termín tých splátok by bolo vhodné 

určiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže prvá splátka by mala byť v septembri 2021. V rozpočte máme odloženú tú splátku. 

A druhá splátka marec 2022. To bola požiadavka rodiny Hacskovej na doplnenie. Prosím 

hlasujme. 

Za 13-ti poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Dám hlas...dávam hlasovať o celom návrhu. Nech sa páči. 

Za 13-ti poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 13/8 Ing. Ján Lišuch, Sládkovičova 581, Gemerská Poloma kúpa 

pozemku do majetku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. S faktickou pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len chcel spýtať pani hlavnej kontrolórky, či teraz je to 

v poriadku v takom znení ako je, lebo tak ten materiál už sa viackrát pretriasal a či teraz je to 

už v poriadku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím o vyjadrenie pani hlavnej kontrolórky nech sa páči. 
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p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Tento materiál je predložený ako aj predchádzajúci s návrhom na kúpu pozemku do majetku 

mesta. Je to na vás ako to rozhodnete. Ak sa mám vyjadriť k cene, lebo vlastne ja som mala 

námietku pred pár rokmi k cene, keď sa hovorilo o 15-tich eurách. Ako vidíme, že bohužiaľ, 

alebo pre niekoho našťastie sa ceny nehnuteľností rapídne zvyšujú. A to čo bolo pred pár rokmi 

veľa 15 eur tak teraz možnože budeme radi, keď za 20 kúpime. Ja som si overovala, či máme 

na to peniaze v rozpočte. Peniaze v rozpočte na to sú. Rozhodnutie je na vás, či súhlasíte 

s návrhom, alebo sa jednoducho ten pozemok nekúpi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
No aby som ozrejmil všetkým, ktorí, ktorí sa do toho započúvajú, že o čo sa jedná. V podstate 

iba veľmi rýchlo zrekapitulujem. Medzi garážami, ktoré patria súkromným osobám ide mesto 

kúpiť pozemky, zaplatí za tie pozemky a potom sa bude o ne starať. Postupne možnože tam 

budeme robiť osvetlenie, budeme robiť zimnú, letnú údržbu. Takže za 8 884,60.  

Tento bod tu bol na zastupiteľstve pred rokom, dvoma. Vtedy ak sa dobre pamätám ani pani 

kontrolórka s týmto až tak nesúhlasila tak, ako teraz. Musím to tak na rovinu povedať. Podľa 

môjho názoru až takto to čisté nebolo. A ja sa vás chcem kolegovia opýtať, lebo tento bod je 

ten istý, s ktorým tu chodil pán Bobko. Pán Bobko tu sedel na každom zastupiteľstve a vám 

vyčítal to, korigoval to, keď sa, jak by som to tak pekne nazval, dajaké nejasnosti, alebo 

nekorektné alebo neviem aké nejasné veci odhlasovali a on to tu vyčítal. Vypisoval na mesto 

a bol tak, tak trošku ako keby som to tak nazval asi z vašej strany trošku na obťiaž. Chcem sa 

opýtať to teraz si kupujete to, aby pán Bobko sem nechodil vyčítať, že čo sa tuná deje, alebo čo 

sa tu odhlasuje? Alebo to čo robíme teraz? Načo sú nám tieto pozemky medzi garážami. 

Súkromnými garážami. Nemáme sa o čo  starať technické služby? Takže, takže ja neviem či to 

je kupovanie volebných hlasov, či to je kupovanie pokoja. Mrzí ma to, že sa tento materiál 

dostáva v tej istej forme späť, len, len iný je vlastník a mesto ide vyhodiť 8 884,60. prepáčte 

povedal som to až celé príliš na rovinu, ale takto to je. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Keď môžem na dovysvetlenie. Čo sa zmenilo od vtedy. Predtým chodil 

s požiadavkou pán Bobko ako súkromný majiteľ tých garáží, že aby mesto kúpilo pred jeho 

garážou dajaký pozemok. Brali sme to. Okej. Brali sme to ako precedens. Pre mňa to bol ako 

zo začiatku precedens. To ste aj v roku, možno aj pred 4, 5-timi rokmi tak isto obhajovali, že 

to je precedens. Ja som dal prísľub, že ak bude v rozpočte budeme sa s tým zaoberať. Poveril 

som pána zástupcu Drengubiaka o preskúmanie tohto stavu, či to je precedens, či ešte nás bude 

niečo také čakať, keby sme kúpili aj tento pozemok. Zistil, že nikde v meste nemáme takýto 

problém hej s pozemkami. Všetko patrí už sú vysporiadané pozemky. Takže sme pozreli. Takže 

to, čo bolo povedané, že je precedens aj mne to bolo podsunuté, že to je precedens ako, nestane 

sa nič, lebo už ďalší takýto podnikatelia nám nebudú ponúkať pozemky na predaj. Pred týmto 

prišiel pán Bobko, ale teraz prišiel pán Lišuch s tým, že ešte je pekné hej, že ako tie pozemky 

sú v jeho vlastníctve, hej ale niečo mesto urobilo. Už od roku 1989 je tu dajaký spor, ktorý tu 

ľudia sa nevedia dajakej pravdy domôcť. Hej. Ale teraz prišiel pán Lišuch, ktorý kúpil ten 

pozemok a on sa nás pýta, že páni ale ja kúpil som pozemok a vy ste nasmerovali chodník 

priamo na môj pozemok a cez môj pozemok prechádza polovička sídliska, alebo štvrtina 

sídliska. Hej. Lebo sú tam schody a prechádzajú cez jeho pozemok. Hej. Takže toto je asi ďalší 

taký argument, že je tam prechod cez jeho pozemok a všetci ľudia, ktorí idú zo sídliska chcú si 
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skrátiť cestu, tak si to chcú si tú cestu skrátiť a idú cez, okolo tie garáže. Nehovoriac o tom, že 

tam hádžu papiere. Chodia tak isto močiť, hej, keď už prinajhoršom nestihli doma, alebo domov 

ešte keď idú tak už nestíhajú to, takže ako sa vymočia s prepáčením. Toto je zas jedno miesto 

kde. Nehovoriac o tom, že áno dal som aj verejný prísľub. Pán Bobko ako nebol o tom, že on 

chodil tu argumentovať alebo tak. Na 90% boli staré hriechy čo sa neudialo, čo sa sľúbilo. Hej. 

Takže určite nie je tu dajaký tlak od pána Bobka. Hej bol tam verejný prísľub, že keď budú 

peniaze na to, tak budeme to riešiť. On sa domáhal, že už Vianoce boli, hej, takže ako teraz tak 

viem, sa mi zdá, že dakde som zachytil, že asi 70 rokov bude mať, tak ako, ako darček ale nie 

určite nie darček to dávame, ale on už tú garáž tam ani nemá. Takže on už možno len v pozadí 

bude šťastný, že tá pravda vyšla dajak najavo. Bolo tu už toľko majiteľov toho pozemku. Raz 

to malo mesto, niečo urobil problém, potom bola reštitúcia, potom MSNV niečo pochybilo, 

potom mesto, keď bola tam čierna skládka aj vďaka tomu chodníku tak mesto to priznalo, že to 

je jeho pozemok, aby nemuseli tí vlastníci na vlastné náklady odpratať tie smeti. Takže sú tu 

strašne veľké stopy, ktoré zanechalo sa tu. Hej. A jasné, že majú právny dôvod, že dačo sa tu 

deje a sú v nepráve títo občania nášho mesta. Ale gro je list, ktorý nám poslal pán Lišuch, ktorý 

mi aj volal, hej, že ku garážam, že chce oplotiť a jemu je jedno, len aby chce zabezpečiť tak, 

aby bol zákaz prechodu cez jeho pozemok nakoľko on nie je ochotný investovať ďalšie peniaze 

na vyčistenie toho pozemku pred garážami. Takže zato sme sa rozhodli. Pán poslanec 

Drengubiak vám ešte ozrejmí, hej, tie precedensy, že sme skontrolovali, že či dačo pochybili 

a či je možné. Takže odovzdám slovo. Raz ho poslanec volám, raz zástupca, takže zvykám si, 

že pán zástupca. Nech sa páči. Poprosím o signál. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tak v prvom rade môžem potvrdiť, že nechal som si overiť informácie 

od majetko-právneho oddelenia, či máme niekde podobné pozemky medzi garážami. Jedine na 

sídlisku Juh, keď developer odkupoval celý pozemok so zámerom, že tam ide vybudovať 

garáže. Čiže išiel do toho s tým, že bude tam mať všade garáže naokolo a celé to bolo jeden 

projekt. Tu mi nedá nespomenúť pán poslanec Balázs. V roku 2018 ste boli najväčší odporca 

kúpy tohto pozemku a uvádzali ste napríklad aj to, že na konci Jasnej je krásny príklad toho, že 

si každý kúpil pozemok pod garážou. Áno, ale uvádzate tu, že majú podielové spoluvlastníctvo 

prístupovej cesty. No ako pozerám do tej mapy katastrálnej tak tam žiadny, žiadne spoločné 

vlastníctvo nevidím a vidím tam len majetok mesta. Čiže už vtedy ste zrejme neviem kvôli 

čomu uviedli nie celkom pravdivú informáciu. Čo sa týka tohto dlhodobého problému, ktorý sa 

vlečie a v podstate, ktorý sa započal ešte niekedy, keď sme ešte neboli ani na  svete, tak dopátrať 

sa tomu, kto  naozaj reálne pochybil, nepochybil, alebo ako to naozaj celé bolo aj z dôvodu, že 

mnoho listín už ani neexistuje zrejme nie je možné. A tým, že takéto pozemky nemáme na 

území mesta medzi garážami, kde by sme nie my boli vlastníkmi, okrem toho jedného, ktorý 

som už spomínal, tak sa vidí, že vysporiadanie týchto projekt...týchto pozemkov konečne 

prestane traumatizovať či už aj tých majiteľov tých nehnuteľností tam, majiteľa pozemku, ale 

aj samotné mesto. Problémy sú od toho, aby sa riešili a nie aby sme sa ešte naťahovali ďalších 

50 rokov. Takže asi toľko k tomu.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pá primátor len by som na teba nadviazal. Čo si spomínal, že niekto povedal, že my sme mu 

tam vybudovali chodník priamo do jeho, na jeho pozemok. Realita je taká, my sme sa tam 

nasťahovali z Vargového poľa v roku 1970. Čiže od tej doby mám pred očami ako tesný sused 
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celú tú vec. Tam boli dakedy staré domy, v ktorých sme sa hrali nachádzali patróny. Prihlásim 

sa ešte raz.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. Ste prihlásený nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže poznám celú výstavbu od začiatku. Dokonca sme tam aj tehly ako chlapci nosili 

a pomáhali a tie chodníky z jednej aj z druhej strany nie sú chodníky. To si len majitelia 

garážou, tých garáží sami akože urobili tie chodníky, keďže väčšina majiteľov bola priamo 

z Budovateľskej ulice a to bol ten prístup ku tým garážom. Čiže ku svojím garážom si 

vybudovali prístup. Asi taká bola história. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem za dovysvetlenie. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Projekt na Juhu. Keď sa teraz ozve vlastník toho projektu na Juhu, že chce predať tie priestory, 

tak vlastne kvôli tomu, že dneska urobíme takýto precedens, tak by sme mali aj od neho vykúpiť 

tie pozemky. Keď sa ozvú vlastníci domov Szilvásiho ulica, Pod Gombášom budú chcieť alebo 

aj chcú za euro dať mestu, aby sme spravovali tie pozemky, aby sme sa o ne starali, tak, tak 

vlastne od nich to buď zoberieme za euro, alebo nezoberieme vôbec. Ale tuná ideme vydať 20 

eur za m2 za pozemky, ktoré nám netreba? Nerozumiem tomuto kolegovia prečo takto ideme 

rozhadzovať tie prostriedky. Či má mesto až tak veľa prostriedkov. Tí vlastníci keď chcú, tak 

si to medzi sebou vyriešia určite. Keď nie zavolajú si mediátora a mediátor im pomôže to medzi 

sebou vyriešiť. Zase sa dávame do pozície, čo nie sme my poslanci a, a určite robíme jeden 

precedens, precedens a, a zamýšľal by som sa nad tým, či to nehraničí s nehospodárnym 

majetkom mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Zaujímavé je pán poslanec, že raz tento návrh už bol schválený. Akurát veto primátora v tom 

čase nebolo prelomené. Takže v tom čase to nebol precedens. Vy jediný ste argumentovali, že 

je to precedens a nemyslím si, že porovnávať ulice a porovnávať toto je. No o tie ulice sa aj 

o Szilvásiho sa budeme musieť strať. V podstate sú to ulice nášho mesta, takže skôr či neskôr 

skončia v našej správe a budeme sa, či sa nám to páči alebo nie, starať o nich.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte poprosím na dovysvetlenie pani kontrolórku. Nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Chcem ešte reagovať na pána poslanca Balázsa. Vieš veľmi dobre, že ja som vytkla to 

nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, lebo v tej dobe sme kupovali pozemky 

za 6, 7 eur a nám boli ponúknuté za 15. Ja som bola iniciátor, aby sa toto uznesenie nepodpísalo. 

Nakoniec ja som chodila teda som bola vo verejnoprávnej televízii, kde som musela obhajovať 

záujmy mesta, ja odpisujem 211, odpoveď na žiadosť na pána Bobka 211-ku a v konečnom 

dôsledku ja o tom nerozhodujem. Takže trošku sa ma to dotklo, že mám iný názor. Ako pokiaľ 

ja by som hlasovala, ja by som vyjadrila svoj názor. Momentálne ako som, zopakujem to čo 
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som povedala. Pred chvíľou sme odhlasovali, alebo ste odhlasovali kúpu pozemku za 25 eur 

a toto je za 20 eur.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Presne teraz si to povedala, čo som sa ja chcel spýtať, pretože v tej dobe aj 

ja som sa pýtal na to, ako sa pýta aj v dnešnej dobe pán primátor na niektoré veci ako hlavného 

kontrolóra, tak isto som sa pýtal a presne toto si mi povedala. Ja som nebol proti tomu nikdy, 

aby sme týmto ľuďom to predali skôr pomohli. Len bolo povedané nie, lebo je to nehospodárne 

nakladanie. Čiže teraz ma to trošku tak trápi, keď som sa spýtal prvú otázku a teraz druhú. Ako 

neber to v zlom, len preto som reagoval. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Je to také osobné. Keď som sa ťa týmto Katka dotkol, tak sa ospravedlňujem. Presne toto mi 

na tom vadilo, že, že mne tá situácia vyzerá byť ako cez kopírak. Teraz jedno euro hore dole. 

Odvtedy dajaký čas uplynul, takže aj tá inflácia. Ale mne to pripadá byť ten prípad ten istý. Tak 

jak si to už teraz ty povedala, že ty si iniciovala vtedy, ja som zbieral podpisy, lebo sa mi to 

zdalo byť nesprávne a súhlasil som s tebou. Preto som sa, som zase tak úplne na rovinu, aby 

každý vedel, že aký mám názor, som sa k tomuto vyjadril tak isto ako, ako, ako pred časom. 

Ale ospravedlňujem sa, dotknúť som sa nechcel.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Úplne už naposledy. Fakt ja by som bol zvedavý, keby si hlasovala, možno fakt by si prejavila 

ten svoj názor, ktorý by si chcela hej. Čiže neber to v zlom čo ja som povedal, len ma to 

zavádzalo, že raz bolo tak, teraz je to tak. Hej. A možno by si, keby ten gombík si mala zatlačiť, 

tak by som povedal, že snímam klobúk. Ďakujem. Toľko som chcel.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ja vám poviem fakty, že ako či hospodárne, alebo nehospodárne. Tak 

hospodárne je to, že za ďalšie 2 roky minie mesto 600 tisíc euro na nakúp pozemkov. 600 tisíc. 

To nie je hospodárne zo strany primátora, lebo za 600 tisíc som mohol toľko ciest a chodníkov 

a detských ihrísk postaviť, že si myslím, že tretinu mesta by sme vybudovali. Tretinu mesta by 

sme už totálne vybudovali. Len tento problém tlačilo aj predošlé vedenie a ďalšie vedenia 

a stále je super nechať jeden problém, ktorý tlačíme pred sebou. Je lepšie, keď tu pán Bobko, 

pán Lišuch, pán Feko, Ďurko, Paľko hej všetci, všetci sa prídu a sťažujú sa, sťažujú a rok a 10 

rokov a 12 rokov a my máme argument neni to dobre a tak. Jasne aj ja som sa snažil. Nie sú 

peniaze nebudeme investovať. Nehovorím, že teraz sú peniaze, ale ideme minúť 600 tisíc euro 

na nákup pozemkov, ktoré nevznikli minulý rok, ale ktoré už dakto, mohli, mohli sa tie 

pozemky vykupovať aj skôr a za lepšie ceny, keď boli ponúknuté  aj z biskupstva tak isto na 

odkúpenie. A vtedy načo, tak teraz minúť 150 tisíc nie. Tak teraz sme minuli 300 tisíc. Ale nie 

platíme biskupstvu, ale platíme podnikateľovi, ktorý to kúpil za tých 15. Hej, dobre niekde za 

15, za menej, niekde vymenil hej. Teraz to kupujeme za 11,70 alebo približne taká cena tam je. 
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Hej spoločnosti. Ale to je presne tak, že 600 tisíc euro ideme za 2 roky minúť len tak, čo len 

nikto nezbadá v meste. To určite nikto ani nepocíti. To len na katastrálne mape, vlastne na 

katastrále bude hej prepísané, že už je vlastníkom mesto Rožňava. Takže zato hovorím, že či 

ideme o 8 tisícoch rozprávať, či to je enormne. Všetky pozemky, ktoré potrebuje mesto, chodia 

stamáď ľudia a je to logické. Ľudia stamaď prechádzajú, využívajú, pán Ocelník to potom 

podotkol, že už to bolo skôr vybudované. Ale ľudia najprv to možno začali využívať len tí, čo 

tam mali garáže, ale teraz využíva to ďalšia skupina ľudí hej a vlastne vám by sa páčilo, že máte 

dajaký pozemok kúpený a chodník je stamaď a všetci vám prechádzajú cez váš pozemok. 

Žiadne nájomné nič. Hej a musíte tolerovať špinu, bordel. Tak kvôli tomu chceme už konečne 

uzavrieť to, že tieto pozemky, chodníky čo sme skúpili, čo, čo chystáme sa kúpiť, tak isto 

v areály technických služieb, že platíme každý rok nájomné tam. To je vyhodené peniaze, lebo 

tie ná... to nájomné bude o rok ešte viac, o 10 rokov ešte možno  10 krát viac. Takže zato sme 

boli ochotní aj s poslancami, že odsúhlasili kúpu tých pozemkov, aby už toto bremeno sme 

neniesli a neprenechávali ďalším primátorom a poslancom nášho mesta, že tieto pozemky už 

odkúpime a tento problém aby už ďalší primátor a ďalší poslanci nemali. Veľmi pekne ďakujem 

za chvíľu. S faktickou pán poslanec Lach. Nech sa páči Janko. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len k tomu argumentu, že pán Lišuch si sťažuje na stav, ktorý tam je. On ten pozemok 

vedome kúpil v takom stave aký bol. Tadiaľ ľudia chodili, tam čúrali, tam neviem čo robili. 

Tak nech sa teraz nesťažuje. Kupoval to s tým, že chcel tam ešte vypaľovať svojich susedov. 

Akože nevidím v tom dôvod, ako argument na to, aby sme to odkúpili. Iné argumenty obstoja, 

ale pán Lišuch a jeho tvrdenia celkom u mňa nie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

My sme v liste ako prečítali ako pán Lišuch, viete ako keď dakto ponúka pozemok a váš tak 

isto pred vašim a povedia potom, že ak to nekúpiš ty, kúp to celé, keď máš peniaze, tak to 

predám inému developerovi, ktorý bude tvrdý výpalník. Ešte tvrdší možno. Hej. Takže ako aj 

on sa zľakol, aj on v tej mienke, že tak dobre mám peniaze, tak kúpim ja to. Ten zámer, že čo 

z toho chcel neviem odhadnúť. Nepoznám ho. Len aspoň v liste bolo opísané hej toto, že aj on 

v tom zámere chcel zachrániť ten pozemok. Nieže tu príde ďalší výpalník a ten bude chcieť 50 

euro. Hej takže on je, kúpil za 15 a chce predať za 20 euro. Ja si myslím, že určite neviem koľko 

to je m2. Teraz keď to pozrieme hej. Tak 550 hej určite tých 2500 euro už aj oželel, alebo dačo 

také, že išiel do toho. Aspoň z toho listu, keď sme videli tak ide. Možno dám za pravdu, aký 

bol zámer nemôžem. Zámer mesta je to, aby sme obyvateľom pomohli aj takto. A bohužiaľ je 

tam jeden chodník, ktorý by som chcel aby bol naďalej využívaný hej a mesto už potom tam 

pošle niekoho, aby tam tie odpadky pozametali VPP-čkari alebo hocijakú dajakú službu, aby 

aspoň tie pozostatky nechávajú naši občania mesta tak odpratali. Ďakujem veľmi pekne. Pán 

poslanec Ocelník nech sa páči s faktickou poznámkou ešte. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som len tak podotkol, že pokiaľ ja by som o niekom vedel, alebo tušil, že je výpalník, 

podal by som naňho trestné oznámenie, alebo oznámil orgánom, čo by bola moja občianska 

povinnosť, tak asi toľko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja sa ospravedlňujem. Vypaľovať, hej, som zachytil slovo od pána poslanca Lacha. Takže ako 

som to pomenoval, že na čo cieli hej. Ale, ale nejdeme ho v žiadnom prípade jak sa odsudzovať, 

alebo takto určite sa ospravedlňujem za to slovo. hej. Že nechcel som pomenovať výpalník, ale 

bol tu, že chcel vypaľovať ľudí. Ale biznis je, obchod je, ináč sa pomenuje, že chcel zarobiť. 
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Skôr by sme obidvaja sa ospravedlnili, že sa použilo toto slovo. Aj Janko Lach tak isto sa asi si 

myslím. Nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcem sa ospravedlniť za slovo výpalník. Nie je presné, ale bolo to kúpené s úmyslom vyberať 

nájomné od ostatných, ktorí využívajú ako teda, ktorým musí umožniť prístup do ich garáží. 

Počuli sme to tu od pána Bobka, že akonáhle kúpil pozemok, tak prišiel s návrhmi, jak mu budú 

všetci platiť. Ospravedlňujem sa za slovo výpalník a vypaľovanie, ale som myslel, že bolo to 

kúpené zo zištými... zištným zámerom zarábať na ňom a na susedoch. Čiže nie zachraňovať 

pred nejakým developerom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Berieme na vedomie. Ďakujeme pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje kúpu pozemku v k. 

ú. Rožňava do majetku mesta, parc. č. KN C 1809/1 zast. plocha s výmerou 550 m2, zapísanej 

na LV č.6390 od Ing. Jána Lišucha, bytom Sládkovičova 581, Gemerská Poloma, 

spoluvlastnícky podiel vo výške 21/26 k celku za cenu 20,- €/m2, čiže 8 884,60,-€Všetky 

náklady súvisiace s kúpou bude znášať mesto. Ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. 

Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 2 poslanci. Ďakujem. 

 

Prejdime k bodu rokovania 13/9 Druživa, o.z., Betliarska 2, Rožňava - zverejnenie zámeru 

výpožičky pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča schváliť výpožičku. Mali sme tam 2 odporúčania, ale teda jedno 

z nich bolo založené vlastne na nejakej nesprávnej informácii, alebo nepochopení informácie 

na zasadnutí. Takže to nepovažujem za relevantné. Ale navrhol by som teda ešte doplniť tú časť 

uznesenia, ktorá je relevantná podľa mňa. Komisia do zmluvy odporúča zakomponovať takto, 

nie do zmluvy. Komisia odporúča, aby teda OZ Druživa 1 krát ročne predložilo mestu správu 

o využívaní pozemku a fungovaní komunity. Je to aj z toho dôvodu, aby občania boli 

informovaný aké sú vlastne podmienky, možnosti zapojiť sa do fungovania komunitnej 

záhrady, aby sme predchádzali nejakým zbytočným dezinformáciám a fámam. Čiže bolo by 

vhodné, aby raz ročne podali nejakú krát...nemusí to byť siahodlhá správa, ale nejakú krátku 

správu o tom, ako to funguje, ako sa to využíva, aké sú možnosti sa zapojiť. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak na dovysvetlenie ešte. Boli sme sa tam s pánom zástupcom pozrieť. Mali 

sme dosť veľa výhrad. Komunitná záhrada by mala vyzerať ináč. Nebolo to pokosené, 

vyhovorili sa na technické služby, ale my sme si povedali pravidlá. Zato sme sa rozhodli, že 

ešte im dáme šancu na 2 roky s tým, že budeme tam pravidelne chodiť kontrolovať a chceli by 

sme tak aj vyzvať občanov mesta, že máme jednu komunitnú záhradu, kde sa môžu prihlásiť, 

kde si môžu vyhradiť určitý úsek parcely, kde si môžu potom pestovať si myslím aj zeleninu, 

môžu si vypestovať a starať sa o ten pozemok, za určitých podmienok. Lebo treba niečo aj na 

okolí pracovať. Hej. Takže zatiaľ je to novodobý projekt. Ako vidíme aj pri brigádach veľa ľudí 

sa nezapojilo, ale si myslím, že nejako musíme určite dať šancu aj týmto projektom. Inde 

v zahraničí to ide, že tí dobrovoľníci sú takí nadšení a idú do takýchto projektov viac. Takže 

sme im dali ešte 2 roky s tým, že aby sme im dali výpožičku, aby nebáli sa aj tí, ktorí sa tam 

zúčastnia, že im to mesto zoberie, keď už tam bude napr. úroda. Takže  tieto otázky sme im 
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vedeli zodpovedať. Ten, tá záhrada je oplotená, voda je zabezpečená takže ako ľudia, ktorí budú 

mať záujem ohľadom pestovania zeleniny tak sú ta vítaní. Malo by tam byť niekde na stránke 

taktiež OZ Druživa aj číslo na tých vedúcich. Takže sa im môžu ozvať. My s pánom zástupcom 

sme si dali, že pomôžeme v nejakých strategických veciach, aby to začalo fungovať. Aby tí 

dobrovoľníci tam rástli a aby ich tam bolo čo najviac. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram 

diskusiu. Alebo nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Návrh na, do ukladacej časti, aby bolo v zmluve jednoznačne definované, že je to prenájom na 

2 roky aby sa nestalo potom to, že Druživa uspeje s nejakým projektom a potom sa bude musieť 

predlžovať nájomná zmluva z titulu udržateľnosti projektu atď. a bude nás tlačiť k stene s tým, 

že predsa nemôžeme mu zrušiť výpožičku, lebo beží projekt. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Dobrá poznámka, ale to už máme podchytené, keď dobre viem. Pán zástupca 

Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Len pre presnosť názvoslovia nie prenájom, ale zápožička.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Kuhna o pozmeňujúci návrh na 

doplnenie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ide skôr o doplňujúci ako, ako pozmeňujúci návrh. MZ ukladá MsÚ, aby vyzvali OZ na 

každoročné predloženie správy o využívaní pozemku a fungovaní komunity. Aha. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže to máme. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aha. A tam je ešte aj tá časť o tom oplotení. Dobre. Ospravedlňujem sa, to je moja chyba. Takže 

naopak. Budem mať opačný teraz návrh. Teda do, dostala sa do tejto návrhu, ktorý máte aj tá 

časť, ktorá nie je aktuálna. Lebo my sme tam teda spomenuli, tá finančná komisia spomenula, 

že po ukončení zmluvného vzťahu sú povinný odstrániť oplotenie, ale my sme teda nemali tú 

informáciu, alebo sme teda nepochopili tú informáciu, že to oplotenie bolo vybudované vlastne 

z v rámci participatívneho rozpočtu. Že to nebolo ich, že oni si tam urobili svojvoľne svoje 

oplotenie, ale bolo to v rámci participatívneho. Čiže to je oplotenie mesta. Čiže, čiže práve 

naopak túto časť, že po ukončení zmluvného vzťahu sú povinný odstrániť oplotenie sa vypustí 

a ostane, že čiže bude, že za podmienok, že jeden krát ročne predlo....aby to bolo gramaticky 

za podmienok, že jeden krát ročne predložia mestu správu o využití pozemku a fungovaní 

komunity.  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Dobre. Dávam hlasovať. Hej. Nech sa páči pani kontrolórka. 
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p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte ešte jednu poznámku ako pán poslanec Lach povedal pred chvíľkou, že na 2 roky, 

ale ja som to tam nikde nevyčítala. Čiže bolo by dobré do uznesenia aj určiť potom lehotu na 

výpožičku.  

 

p. primátor Michal Domik 

To bude pozmeňujúci návrh pána, ešte pána Lacha. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno len to tam nie je uvedené. Preto upozorňujem, že bolo by treba to tam uviesť, lebo potom 

bude výpožička na dobu neurčitú. Dobre. Takže dobre. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže ostáva uznesenie tak, s tým, že, že tá časť čo je za podmienok a tam bude: za podmienok, 

že jeden krát ročne predloží mestu správu o využití pozemku o fun o využití pozemku 

a fungovaní komunity. Zmluva bude uzatvorená na obdobie maximálne 2 rokov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Môže byť. Potom bude jedno.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Zmluva bude uzatvorená na 2 roky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Dávam hlasovať kto je za, kto je proti. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Dávam hlasovať za celkový návrh. Nech sa páči. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prekročili sme limit 2 hodín rokovania. Tak dovoľte mi, aby som vyhlásil 15 minútovú 

prestávku, aby sa priestory mohli dezinfikovať. Ďakujem pekne.  

 

Je, som veľmi rád, že zamestnancovi technických služieb sa nič nestalo a obišiel bez zranení. 

Takže všetko je v poriadku. Tak aby občania mesta, ktorí pozerajú MZ tak isto boli pokojní, že 

všetko dobre dopadlo, ale do budúcna si budeme musieť dávať viac pozor, aby sa tieto nešťastia 

nestávali.  

 

Takže prešli by sme k ďalšiemu bodu a to je bod rokovania č. 13/10 Technické služby mesta 

Rožňava -  protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 

 

K bodu rokovania č. 13/11 Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava - 

výpožička nebytových priestorov ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku nebytových priestorov ZŠ akad. Jura Hronca, 
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Zakarpatská 12, Rožňava pre Základnú umeleckú školu so sídlom Akademika Hronca 3490/9B 

v Rožňave na dobu neurčitú v zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta a § 9a, ods. 

9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta a nebytové priestory – elokované pracovisko – sa budú využívať na výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Nech sa páči hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 14 Výmena člena Rady školy pri Strednej škole Komenského 5, 

0..Spojenej aha prepáčte. Spojenej škole Komenského 5, 048 01 Rožňava -  za zriaďovateľa   

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Delegovaného zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri 

Spojenej škole Komenského 5, 048 01 Rožňava. Ukladá oznámiť znenie uznesenia MZ 

predsedovi Rady školy pri SŠ Komenského 5, Rožňava. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 15 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 

miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave“ 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v 

Rožňave súhlasí - s predlo...to je asi veľmi dlhé, s predložením ŽNFP na SO, kód výzvy: OPLZ-

PO8-2021-1, názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 

prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave. Prosím 

hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 16 nasleduje materiál odboru výstavby schválenie  postupu  pri  spracovaní  návrhu  

zmien  a doplnkov  č.  7 Územného plánu mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Otváram, zatváram diskusiu. Len mi chýbajú tu materiály. 

Nech sa páči poprosím o prečítanie uznesenia. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov 

č. 7 k územnému plánu mesta Rožňava. Ukladá po 1. zabezpečiť spoločnosť oprávnenú na 

vypracovanie zmien a doplnkov č. 7, po 2. spracovať zmeny a doplnky č. 7 k územnému plánu 

mesta Rožňava. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 17 Mesto Rožňava,  Odbor výstavby, ÚP, ŽP a MK, Šafáriková 

29, Rožňava – chválenie postupu pri spracovaní návrhu zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu 

mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť obstaranie zmien a doplnkov č. 8. Podobne ako 

odporúčala aj č. 7, ale rozdiel je teda v tom, že keďže zmeny a doplnky č. 7 vychádzajú z potrieb 

mesta, tak tam vlastne hradenie nákladov je z rozpočtu mesta. Pri tomto, v tomto prípade pri č. 

8 ide o požiadavky občanov a tam vlastne pred rokom bolo schválené, že teda občania môžu 
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žiadať o tieto zmeny za predpokladu, že sú ochotní zaplatiť tie náklady. Čiže aj odporúčanie 

finančnej komisie je, že odporúčame teda schváliť tieto, toto uznesenie, ale s tým, že za 

predpokladu, že sa podarí dosiahnuť dohodu s občanmi na  refundáciu nákladov  za svoj podiel 

a teda odporúča MsÚ začať rokovať so žiadateľmi o refundácii nákladov. Takže teraz im dám 

na zváženie, že či to dáme aj do uznesenia MZ, alebo to necháme teda len v rovine nejakej 

džentlmenskej dohody.  

 

p. primátor Michal Domik 

Že dáme do uznesenia. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže dáme do ukladacej správy, že MZ poveruje MsÚ rokovaniami so žiadateľmi o refundácii 

nákladov. Môže to byť v takejto podobe? Alebo MZ ukladá MsÚ začať rokovania so žiadateľmi 

o refundácii nákladov.  

 

p. primátor Michal Domik 

Môže to druhé byť. Takže to. To druhé. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže ako ukladacia časť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Čiže to je môj, môj doplňujúci, alebo pozmeňujúci návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Nehlási sa nikto, uzatváram diskusiu. 

Poprosím o pozmeňujúci návrh pána poslanca Kuhna. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže uznesenie ostane tak ako je. MZ v Rožňave schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 8 k 

územnému plánu mesta Rožňava a potom ukladá po 1. zabezpečiť spoločnosť oprávnenú na 

vypracovanie zmien a doplnkov č. 8, po 2. spracovať zmeny a doplnky č. 8 k územnému plánu 

mesta Rožňava a číslo 3. bude rokovať so žiadateľmi o refundácii nákladov. Nie rozmýšľam či 

tých 30 dní je dostatočných. 

 

p. primátor Michal Domik 

Najbli...najbližšieho MZ. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže do najbližšieho MZ. Čiže miesto, čiže ten termín, miesto termínu do 30 dní od schválenia 

bude do najbližšieho mesto, do najbližšieho zasadnutia. Do najbližšieho riadneho zasadnutia 

MZ. Alebo môžeme dať rovno, lebo vieme termín. Vieme termín toho riadneho, čiže môžeme 

dať tam. Tak dostaneme informáciu na zastupiteľstve v akom stave sú tie rokovania. Môžeme 

potom na ďalšom zastupiteľstve predĺžiť termín, ale do najbližšieho zastupiteľstva už by sme 

mali informáciu mať o tom, že koľkí, koľkí z tých žiadateľov boli oslovení, koľkí súhlasia, 

koľkí majú nejaké výhrady a podľa toho môžeme potom meniť, meniť to uznesenie. Môžu 
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niektorí možno niektorí odstúpiť, lebo mali pocit, že to bude stáť nejaké, nejaké oveľa menšie 

peniaze a keď zistia, že koľko sú reálne náklady tak povedia, že tak potom nechcú.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tak nebude každý na dovolenke 3 mesiace. Čiže, čiže keď ich oslovíme písomne, telefonicky 

tak v priebehu necelých 3 mesiacov hádam akože väčšina z nich sa ozve. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem poprosiť dal by som slovo pani Ing. Nemeš, že aký časový priestor by sme na to 

potrebovali. 

 

p. Ing. Jana Nemeš 

Dobrý deň. Ja si myslím, že tých 30 dní resp. to najbližšie zastupiteľstvo je málo. Čiže určite 

minimálne tie 2 mesiace na to prerokovanie by som. Tak dáme tam tých 60 dní, alebo až na to 

nasledujúce, ktoré bude. 

 

p. primátor Michal Domik 

MZ ďalšie bude v septembri, takže máme skoro 90 dní. 

 

p. Ing. Jana Nemeš 

Máme na to leto, čo si myslím, že ako. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže dáme do najbližšieho MZ. Dobre? To nám bude vyhovovať asi všetkým a potom 

uvidíme, že keď náhodou niektorí nebudú stotožnení. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže hovorím, že pokiaľ bude nejaký problém, tak môžeme, môžeme dať hlasovať o predĺžení 

termínu,  ale už na tom najbližšom zastupiteľstve by sme mali mať nejakú informáciu. Čiže 

otázka len je či dáme formuláciu do najbližšieho zasadnutia MZ alebo dáme ten termín. Čiže 

do 23. 09. 2021. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne pani inžinierka. Ešte lebo sme prešli z pozmeňujúceho návrhu do 

diskusie. Takže ešte pán...nie. Dobre takže ja by som poprosil ešte pána Kuhna celé odznovu 

povedať.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

MZ v Rožňave schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 8 k územnému plánu mesta Rožňava. 

Ukladá po 1. zabezpečiť spoločnosť oprávnenú na vypracovanie zmien a doplnkov č. 8, po 2. 

spracovať zmeny a doplnky č. 8 k územnému plánu mesta Rožňava a po 3.  

 

p. primátor Michal Domik 

Poveriť MsÚ... 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa, no teraz mi to zmizlo. Som to mal nachystané, že kliknem iba. Rokovať, 

teda po 3. rokovať so žiadateľmi o refundácii nákladov.  

 

p. primátor Michal Domik 

Do, termín ešte. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Termín do 23. 09. 2021. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Bol tam aj celkový návrh už spomenutý. Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. 

 

A ďalším bodom dnešného zasadnutia MZ sú podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Ja neviem, či budem teraz plakať nad správnym hrobom, ale uvediem 

situáciu a možno to teda bude v rámci diskusie. Si to niekto osvojí v tomto smere z MsÚ. Na 

verejnom priestranstve okolo baníckej fontány a najnovšie aj v Póschovej záhrade sa vyskytujú 

niekoľko, sa vyskytuje niekoľko skupín mladých ľudí, ktorí prevádzkujú svoju športovú záľubu 

v kolobežkách respektíve v jazde na kolobežkách a skejtbordoch na týchto plochách. Svojím, 

svojím konaním alebo svojím športovaním nechcem povedať, že ohrozujú, ale ohrozujú ľudí, 

ktorí využívali tieto zóny na, na pobyt rekreačný pobyt, oddychový pobyt. Hlučnou hudbou 

samozrejme, tými športovými aktivitami ako takými, ktoré sú obťažujúce. A mňa by zaujímalo 

v zmysle tohto, neviem či pani hlavná kontrolórka mi bude vedieť pomôcť, či náhodou pri 

týchto športových aktivitách nedochádza k poškodzovaniu verejného majetku, verejného 

záujmu ako takého a vôbec či nedochádza k porušeniu niektorých ustanovení zákona ako 

takého nakoľko je to obťažujúce pre tých ľudí, ktorí tam sedia, resp. oddychujú. A správanie sa 

týchto mladých ľudí je na hranici. Zároveň mal to byť aj príspevok, alebo je to príspevok do 

diskusie medzi poslancami, možno v komisii verejného poriadku, možno aj v ostatných 

komisiách. Nie som zástancom toho, aby sme bránili týmto ľuďom nejakým spôsobom 

športovať, nie som zástancom proti tomu, aby, aby tam mladí ľudia nemohli prevádzkovať 

svoje aktivity, ale zase na druhej strane nie je mi jedno, či dochádza k poškodzovaniu verejného 

majetku, resp. obecného majetku. A nie je mi jedno, či iní účastníci športového konania proste 

sú ohrozovaní alebo nie sú ohrozovaní minimálne vulgárnym správaním, minimálne niektorými 

riskantnými športovými krokmi, figúrami. Takže ja neviem či to plačem na správnom hrobe, 

ale rozhodne je to aj poznámka do diskusie. Pani hlavná kontrolórka povie, či teda to je zábere 

činnostiach ak nie, tak to bude do diskusie potom si dovolím presunúť tú záležitosť. Ďakujem. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ja sa to pokúsim prešetriť aj v spolupráci s MP a s technickými službami mesta a dám písomnú 

odpoveď každému poslancovi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na dovysvetlenie. Vieme o tomto probléme. Tak isto evidujeme tieto 

sťažnosti. Bežne mi chodia fotky. Riešime to na pôde mesta zákazovými značkami, 
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informačnými zákazovými značkami čo sa tam môže robiť, čo nie a aby mali tak isto páku aj 

MP za porušovanie týchto, alebo športových aktivít, ktoré budú zakázané. Takže ako pracujeme 

na  tom, aby sme zabránili poškodzovaniu majetku mesta a robiť tie aktivity, ktoré tam nemali 

robiť. Ale s faktickou poznámkou vás ešte ozrejmí pán zástupca Drengubiak, keby som dačo 

vynechal. Nech sa páči. Poprosím. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len doplním, že áno touto problematikou sa MsÚ zaoberá 

a intenzívne sme komunikovali aj s pánom náčelníkom MP, s hlavným architektom, 

technickými službami ako správcom a hľadáme najvhodnejšiu formu, riešenie na tzv. 

prevádzkové poriadky na takýchto miestach. Konkrétne teraz práve pri Póschovej záhrade 

spracúvame materiál a v najbližších dňoch, týždňoch bude aj realizovaný.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. MP je naozaj aktívna v tomto smere. To by som hovoril nepravdu, keby som 

povedal nie. Chcel by som, ale preto to hovorím, lebo toto je jedna stránka tej mince a druhá 

stránka tej mince, nakoľko je medzi, medzi poslancami hodne pedagógov je tam pedagogická 

možno, možno aj tento smer. To znamená osloviť tých mladých ľudí, alebo nejako s nimi tú 

vec odkomunikovať, by možno priniesla nejaký výsledok toho celého. Lebo opakujem ešte raz 

nie je to proti tomu, aby sme im bránili, oni si uličku nájdu, ale aby aj oni pochopili, že teda ide 

o verejný majetok a treba sa k tomu zodpovedne postaviť. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof je pedagóg, takže môže nám povedať niečo viac.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne. Príjemným pozdravom k 1. júlu. Áno je to téma, ktorá nie je nová. Začnem 

teda ale najprv od konca. Kolega Kováč naznačil jeden aktuálny problém, keď po rekonštrukcii 

Póschovej záhrady, čo je teda normál...normálna záležitosť, normálny jav, keď sa niečo pekné 

urobí, priťahuje to ľudí. Tak áno v Póschovej záhrade v súčasnosti je veľa ľudí, nachádza sa 

tam veľa ľudí, oddychuje tam veľa ľudí. A k tomuto sa aktuálne spracováva prevádzkový 

poriadok. Je v pripomienkovom konaní, takže toto pôjde čochvíľa vonku. A tá, ten druhý 

priestor, o ktorom sme tu hovorili už zhruba pred 3 rokmi pri tzv. baníckej fontáne. Tu bola 

filozofia trošku iná, keďže aj z predchádzajúcich dávnejších rokov to bolo miesto stretávania 

sa mládeže a ten skejtbording nie je novým športom v Rožňave. Má, má trošku dlhšiu tradíciu 

a bolo to také typické miesto stretávania sa tejto subkultúry mladých ľudí. Tak sme uvažovali, 

kde vytvoriť takýto priestor, keď v prvom, alebo druhom volebnom období môjho 

poslancovania sa predávala U rampa na skejtbordovanie z mesta preč, ktorá bola uložená pri 

zimnom štadióne, tak aj z týchto dôvodov tu došlo k takej zhode, že jedno miesto v Rožňave 

môže slúžiť na takéto vyžitie. A áno ak je, ak je niečo intenzívne využívané a ak sa na jednom 

mieste zhlúči viacej ľudí, tak môže sa stať, že nejakým iným ľuďom môže čosi prekážať. A to 

sú záujmy, záujmy protichodných skupín ľudí, ale poslanci a, a primátor a všetci zodpovední 

ľudia musia brať do úvahy záujmy viacerých ľudí, nie len tých najhlučnejších, ktorí sa najviac 

sťažujú. A teraz ponechám bokom či oprávnene alebo nie. Ale z hľadiska ochrany verejného 

majetku a majetku mesta obrovská investícia, ktorá bola preinvestovaná v Póschovej záhrade 

je len jedným argumentom prečo tento priestor pôjde do oveľa prísnejšieho režimu využívania 

tohto priestoru. A tým hlavnejším .....a je tu Peter, pán hlavný architekt, ten, ten hlavný 
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argument prečo, prečo sprísnený režim bude v Póschovej záhrade je ten, že filozofia tohto 

priestoru je iná ako na aktívne športové vyžitie. Takže tu je takýto iný prístup k týmto dvom 

blízko seba ležiacim miestam. Takže toľko na náčrt problému. A občanov chceme ubezpečiť, 

že komisie sa tým zaoberajú. Či komisia verejného poriadku, alebo aj ďalšie komisie 

a prevádzkové poriadky parkov, záhrad a takýchto zón postupne pribudnú a prvá bude určite 

Póschova záhrada. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Sme pri bode podnety pre hlavnú kontrolórku. Nech sa páči diskusia je 

otvorená. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. 

 

 

A prejdeme k poslednému bodu dnešného MZ a to je Diskusia 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem za slovo. Vážení prítomní dovoľte mi, aby som odovzdal pozdrav a vďaku rodiny 

niekdajšieho primátora Rožňava doktora Pósch Jozefa, ktorý sa mohli zúčastniť slávnostného 

odovzdávania Póschovej záhrady do užívania. Sú veľmi vďační za to, že mesto nezabudlo na  

nich a ďakujú za vyjadrenú úctu a za celú starostlivosť počas ich návštevy Rožňavy. Prajú veľa 

zdravia, šťastia vedeniu mesta, MsÚ ako aj celému obyvateľstvu mesta. Taktiež želajú, aby sa 

mestu darilo tak, ako by to prialo a aby boli ešte veľa takýchto vzácnych podujatí, ktorého sa 

mohli zúčastniť pri tejto príležitosti. Keďže dnešným dňom pre žiakov začali prázdniny, touto 

cestou by som chcel popriať im dobré využitie prázdnin. Hodne zdravia, aby zdraví sa vrátili 

potom v septembri a samozrejme nie len žiaci, ale aj všetkým učiteľom priame...prajem veľa 

možností ako len sa zotaviť a, a potom s plným elánom začať nový školský rok. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem vstúpiť do tejto diskusie. Ja by som pánovi poslancovi Zoltánovi 

Bekemu chcel poďakovať, že obvolal rodinu, rodinných príslušníkov a sa mu podarila veľká 

vec. Prišli 15 z piatich krajov Maďarska a boli prekvapení, že sa niektorí aj tu stretli a že 

konečne sa tak stretli po niekoľkých rokoch, lebo ani doma sa tak nestretávajú často a v takomto 

veľkom počte. Takže boli veľmi dojatí. A ja si myslím, jeden potlesk. Nebola to ľahká práca 

určite nájsť ich až po pravnúčatá, ale pán Beke to dokázal. Takže skontaktoval sa s nimi. Musím 

sa vám taktiež verejne ospravedlniť páni poslanci. Tá informácia, že ste nedostali pozvánku, je 

pravdivá. Tak sa vám ospravedlňujem, že nedostali ste pozvánku do Póschovej záhrady. Zistím, 

kde táto chyba sa stala a vyvodím kompetencie. Ktorý kompetentný človek vlastne zanedbal 

svoju prácu. Takže sa vám ešte raz takto verejne chcem ospravedlniť. Chcem sa vám poďakovať 

za dnešné MZ, že ste prijali naše pozvanie. Nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie tak vám 

prajem príjemnú dovolenku a takto by sme moh...ja už idem sa lúčiť, takže som zabudol, že 

som ešte v diskusii. Ale nikto sa nehlási.  Ale ešte nechám diskusiu, ale potom sa rozlúčim 

s vami. Takže veľké poďakovanie pánovi Bekemu fakt za tú odvedenú prácu. Aj postaral sa 

o rodinu Póschovcov primerane. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme ešte v diskusii aby sme 

neuzavreli, aby ja som neuzatváral niečo, čo nie je uzavreté. Takže pokračuj diskusia. Nech sa 

páči prihláste sa do diskusii. Takže nikto sa nehlási. Uzatvorím najprv diskusiu.  

 

A teraz je ten čas a chvíľka, kedy by som sa vám ešte raz chcel poďakovať, že ste prišli na MZ. 

Blíži sa dovolenkové obdobie. Chcel by som vám popriať krásnu dovolenku, oddych, 
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načerpanie nových síl. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a stretneme sa tu od septembra. 

Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Dovidenia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Alžbeta T a m á s o v á      Michal  D o m i k  

zamestnanec poverený zastupovaním prednostu MsÚ  primátor mesta 
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