
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 29. 01. 2021 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 21. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období, ktoré sa koná 

v termíne mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. Vítam na diaľku poslancov 

mestského zastupiteľstva, pani hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka mestskej polície, 

hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, 

konateľov obchodných spoločností a pani prednostku mestského úradu a vedúcich odborov 

mestského úradu. V súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením 

COVID – 19, sa rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostredníctvom 

videokonferencie. 

 

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

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

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

zvukový zoznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek bezodkladne 

sprístupní po skončení rokovania. 

 

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

pozvaní. Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 14 teda mestské zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Kemény, pán 

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

Mihóka a pána poslanca Polláka.  

 

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 17. 12. 2020 bol podpísaný 

mnou prednostkou MsÚ a overovateľmi ešte nebol podpísaný z dôvodu pandemickej situácie, 

ale overovatelia mailom uviedli, že nemajú k prepisu žiadne pripomienky. 

 

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

v pozvánke, hlasujeme o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli a webovom 

sídle mesta v súlade s §5 ods.5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, 

v zmysle ktorého program rokovania nemožno meniť ani doplniť ak ide o zasadnutie 

mestského zastupiteľstva slávnostného charakteru, resp. zvolaného mimo schválený 

harmonogram. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený a ktorý vám bol 

zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Kto je za? Dobre. Takže budeme menovať. Za Ondrej 



Bolaček, Eduard Mihók, Matúš Bischof, Ivan Kuhn, Michal Drengubiak, Attila Kelecsényi, 

Miroslav Demény, Zoltán Breuer, Ladislav Dávid, Ján Lach, Roman Ocelník, Filip Pollák, 

Pavol Burdiga. Dobre. Áno. Kto je proti? Prosím sa od...treba sa odhlásiť tí, čo hlasovali už. 

Dobre a zdržal sa hlasovania. Pán Balázs ešte neviem, že či sa vie s nami kontaktovať, lebo 

on nám tu zostal. Pán poslanec Balázs nehlásil sa ani za, ani proti ani. Nehlasoval. Dobre. 

Ďakujem.  

Za program hlasovali 13-ti poslanci, 1 pán poslanec nehlasoval, proti nebol nikto a nikto sa 

ani nezdržal.   

 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Rožňave stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva 

sú podnety poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta. Stále body 

rokovania sa nezaraďujú na zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného 

harmonogramu zasadnutí a ustanovujúceho zasadnutia. Informatívne správy a odpovede na 

otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania. 

Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá primátor na základe vlastných 

návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

 

Pristúpime k bodu č. 2, predložený materiál rieši odvolanie PaedDr. Mikuláša Gregora z 

funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie odpadové služby mesta Rožňava a vymenovanie 

Mgr. Jennifer Katreničovej do tejto funkcie 

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

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo pán primátor. Len si chcem overiť či ma všetci počujú. Je to tak? Ďakujem. 

Najprv by som vám všetkých chcel popriať veľa zdravia v tento čas. Iste sa nám to všetkým 

zíde a zároveň by som sa chce ospravedlniť, že som pripojený iba zvukovo, keďže moje 

internetové pripojenie by obraz nezvládlo. K predloženému materiálu musím povedať, že po 

preštudovaní životopisu pani Katreničovej som mal trošku obavy, či bude spĺňať všetky 

požiadavky, ktoré na ňu budú kladené, keďže, keďže vieme, že Odpadové služby mesta 

Rožňava je nová organizácia, ktorá sa potáca, potáca ešte s veľa problémami, veľa 

začiatočnými problémami a možno by bol vhodnejší nejaký krízový menežér. Taktiež ma 

veľmi nepresvedčil, nepresvedčila koncepcia rozvoja hosp....odpadového hospodárstva mesta 

Rožňava, ktorú pani Katreničová vypracovala, keďže to považujem v podstate len nejakú 

informatívnu správu v skratke, že mali by sme menej odpadu produkovať a viacej separovať. 

Využil som ale možnosť, keďže pani Katreničová uviedla aj referencie a to pána generálneho 

riaditeľa, konateľa spoločnosti AVE SK pána Krasneca, s ktorým som sa včera rozprával 

a tento do veľkej miery moje obavy zmiernil. A po dobrej diskusii vlastne tiež odporučil pani 

Katreničovú na túto funkciu. Keďže si ale myslím, že práca pre samosprávu má aj svoje 

zákutia a pani Katreničová zatiaľ s týmto skúsenosti nemá, pracovala iba v súkromných 

spoločnostiach, tak by som navrhol iba jednu zmenu v uznesení a to je navrhnúť jej skúšobnú 

dobu pol roka, aby nás za tento čas presvedčila o svojej koncepcii, nejakej vízii a hlavne 

stratégii ako túto víziu dosiahnuť. A potom vlastne by, by pokračovala, ak by sa osvedčila, tak 

na dobu neurčitú, ako, ako to bolo vypísané. Taktiež by som navrhol po tejto polročnej 

skúšobnej dobe ešte prehodnotiť platové podmienky, keďže si myslím, že uvedená pozícia, by 

mala byť adekvátnejšie a teda mierne vyššie ohodnotená. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási do diskusie? Overím si to ešte. Nech sa páči pán 

poslanec Kuhn. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať štandardná skúšobná lehota je koľko? 

 

p. primátor Michal Domik 

Podľa zákonníka práce môže byť najdlhšie 6 mesiacov. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže v podstate je to v súlade so zákonom ten návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem to je všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Dobre. Takže do diskusie sa nehlási nikto. Tak by 

som poprosil pána poslanca Bolačeka o pozmeňujúci návrh. Nech sa  páči pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Takže navrhujem predĺžiť skúšobnú dobu na 6 mesiacov a na konci 

skúšobnej doby prehodnotiť platové podmienky, keď sa pani Katreničová osvedčí, prípadné 

zákonné zvýšenie ešte platových podmienok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dávam hlasovať kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Bolačeka. 

Ďakujem. Za pán poslanec Burdiga, pán poslanec Bolaček, pán poslanec Balázs, pán poslanec 

Kuhn, pán poslanec Ocelník, pán poslanec Pollák, pán poslanec Lach. Teraz odhláste sa 

prosím. Ďakujem. Kto je proti? Dobre. Pán poslanec Bischof, pán poslanec Breuer, pán 

poslanec Drengubiak, pán poslanec Mihók, pán poslanec Kelecsényi, pán poslanec Demény, 

pán posalnec Dávid. Dobre. Prosím odhláste sa. Máme 14? A ešte zdržal sa. A kto sa zdržal 

hlasovania. Lebo. 7 za 7 proti. Uhm. Takže pozmeňujúci návrh nebol schválený. Dávam 

hlasovať za celkový návrh. Nech sa páči kto je za? Takže Matúš Bischof, pán posalnec Lach, 

pán poslanec Drengubiak, pán poslanec Kelecsényi, pán poslanec Breuer, pán poslanec 

Mihók, pán poslanec Dávid, pán poslanec Kuhn, pán poslanec Balázs, pán poslanec Pollák, 

pán poslanec Ocelník, pán poslanec Bolaček, pán poslanec Burdiga, pán poslanec Demény.  

14 za, takže 0 proti a 0 sa zdržalo. Nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne za hlasovanie. 

 

Vážení páni poslanci, oznamujem Vám, že na Mestskom úrade v Rožňave je vytvorené 

odberné miesto, v ktorom sa môžete dať dnes do 15.30 hod. otestovať na ochorenie COVID – 

19. Je to pre zamestnancov MsÚ a všetky organizácie, ktoré patria pod mesto a taktiež aj pre 

vás páni poslanci. Vážení páni poslanci, vážení prítomní, program dnešného rokovania sme 

vyčerpali. Prajem Vám všetkým príjemný zvyšok dňa. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu 

ochotu, že ste sa pripojili. Ďakujem. 

 

 

 

 


