
 Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 30. 05. 2019

p. primátor Michal Domik
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 6. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Vítam poslancov mestského 
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polícii, hlavného architekta a urbanistu 
mesta  Rožňava,  riaditeľov  príspevkových  organizácií,  konateľov  obchodných  spoločností, 
prednostku  mestského  úradu,  vedúcich  odborov  mestského  úradu  a všetkých  prítomných. 
Konštatujem,  že  poslanci  mestského  zastupiteľstva  boli  na  zasadnutie  písomne  a  včas 
pozvaní. 
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 14 teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Svoju neúčasť ospravedlnili pán Eduard Mihók.  
Za ovarať...za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Kelecsényho a pán poslanca 
Miroslava Deménya. 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosť predsedajúceho 
je  zistiť  a v  úvode  rokovania  oznámiť,  či  bola  zápisnica  z  predchádzajúceho  zasadania 
overená a 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  25.  04.  2019  bol  vyhotovený 
overovateľmi podpísaný.

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 
v pozvánke,  najprv  sa hlasuje  o bodoch  návrhu  programu  zverejneného  na  úradnej  tabuli 
a webovom sídle  mesta  v súlade  s novelou  zákona  č.  369/1990  Z.  z.  o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov.  Takže  dávam  hlasovať  o programe,  ktorý  bol 
zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

Teraz  ideme  hlasovať  o zmene  návrhu  zasadnutia  MZ a k tejto  zmene  je  potrebný  súhlas 
nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  poslancov.  Poprosím  pánov  poslancov  kto  má  záujem 
k návrhu programu? Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ddeň prajem všetkým. Takže navrhujem doplniť bod programu 5.8 znenie 
uznesenia MZ ukladá MsÚ zverejniť obchodnú verejnú súťaž na 1. etapu rekonštrukcie ... 
rekonštrukcie zimného štadióna. Realizácia novej betónovej ľadovej plochy vrátane nových 
trubiek  chladenia,  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov  zo  zimného  štadióna  Ondreja 
Nepelu. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Nikto  sa  nehlási.  Ďakujem.  Uzatváram.  Poprosím  pána  poslanca  Drengubiaka 
o zopakovanie.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
MZ ukladá MsÚ zverejniť obchodnú verejnú súťaž na 1. etapu rekonštrukci... rekonštrukcie 
zimného  štadióna.  Realizácia  novej  betónovej  ľadovej  plochy  vrátane  nových  trubiek 
chladenia, vrátane montáže zánovných mantinelov zo zimného štadióna Ondreja Nepelu.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Kto je za zmenu programu rokovania. Ďakujem.
Za 9, proti 0, zdržalo sa, zdržali sa 4. Konštatujem, že zmena programu zasadnutia MZ bola 
schválená.

Vážení  občania.  V súlade  s rokovacím  poriadkom  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v 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  diskusia  občanov  ak  chcú  vystúpiť  k problematike,  ktorá  nie  je  predmetom 
rokovania,  časový  rozsah  nesmie  predĺžiť...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 medzi 13-
tou hodinou a 13.30 hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na 
návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 
poslancov.
Občania  maďarskej  a  inej  národnosti  majú  právo  hovoriť  na  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva 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 elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 
opustením  rokovacej  miestnosti  počas  rokovania  čipovú  identifikačnú  kartu  vybrali  z 
hlasového zariadenia. 
V  prípade  pochybností  dodržiavania  rokovacieho  poriadku  prosím  poslancov  o  promptné 
riešenie. 

A teraz pristúpime k bodu č. 2 Plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Rožňave
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil potom doplniť informáciu pri uznesení č. 106/2019 bod 
4 do ďalšieho zastupiteľstva. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nikto ďalší. Nech sa páči pán Drengubiak zopakujte svoj návrh.
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
To nie  je  uznesenie.  To  je  prosba  na  MsÚ,  aby  poskytli  informáciu  k tomuto  uzneseniu 
k bodu 4, kde táto informácia chýba. Iba toľko. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujeme. Prosím hlasujme.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

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

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14

   Za:

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

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

Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

Ďalej nasleduje bod č. 3 , ktorým je Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských 
zariadení 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Navrhujem do ukladacej časti zapracovať odporúčania finančnej komisie. 
Tzn. po 1. finančná komisia žiadala o predloženie percentuálnej vymožiteľnosti pohľadávok 
za  rok  2017  a 2018.  Pripraviť  ako  informatívnu  správu  na  nasledujúce  zasadanie.  Po  2. 
zároveň odporúča predkladanie hospodárenia technických služieb podľa nákladových stredísk 
k 30. 06. na zasadnutie komisie v septembri a 31. 12. na zasadnutie komisie vo februári. Po 3. 
pripraviť  prehľad  nákladov  a výnosov  k 30.  06.  2019  aj  s opatreniami  zodpovedným 
zamestnancov na dosiahnutie priaznivých hospodárskych výsledkov za rok 2019. Vyčíslenie 
očakávaných príjmov a potrebu financovania výdavkov do konca roka 2019 a predložiť do 
komisii v septembri 2019 na posúdenie efektívnosti nakladania verejných financií. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech...nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem  pekne  za  slovo.  Pekný  deň  prajem  všetkým  prítomným.  K záverečnému  účtu 
predkladám odborné  stanovisko v zmysle  §18 f,  ods.  1,  písm.  c)  zákona  č  369/1990  Zb. 
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o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nebudem ho celé čítať, bolo to prelož... 
priložené ako je to súčasť záverečného účtu. Upozorňujem tam na určité veci, ktoré aj pán 
poslanec Drengubiak vystihol v tom pozmeňujúcom návrhu, alebo doplňujúcom návrhu. Môj 
výrok je v zmysle § 16 ods.  10 zákona 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy odporúčam MZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava 
za rok 2018 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Ukončujem diskusiu.  Poprosil  by som pána Drengubiaka  o zopakovanie  návrhu 
pozmeňujúceho.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Takže po 1. žiada , MZ žiada o predloženie percentuálnej vymo.... vyme...pardon, 
vymožiteľnosti  exekučných  pohľadávok za  roky 2017 a 2018.  Pripraviť  ako informatívnu 
správu na  nasledujúce  zasadnutie.  Po 2.  odporúča  predkladanie  hospodárenia  technických 
služieb podľa nákladových stredísk k 30. 06. na zasadnutie komisie v septembri a 31. 12. na 
zasadnutie komisie vo februári. Po 3. pripraviť prehľad nákladov a výnosov k 30. 06. 2019 aj 
s opatreniami  zodpovedných  zamestnancov  na  dosiahnutie  priaznivých  hospodárskych 
výsledkov za rok 2019, vyčíslenie očakávaných príjmov a potrebu financovania výdavkov do 
konca  roka  2019  a predložiť  do  komisii  v septembri  2019  na  posúdenie  efektívnosti 
nakladania verejných financií. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme. Ďakujem. 
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. 
Medzitým vítam medzi nami pána poslanca Kuhna a taktiež pána poslanca Bekeho. Takže už 
sme 16-ti. Aha. Teraz by som dal hlasovať za celý návrh. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2018 bez výhrad 
b e r i e      n a     v e d o m i e
1.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2018
2.Stanovisko účtovnej závierky za rok 2018 nezávislého audítora
s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2018
2. Celoročné hospodárenie mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta za rok 2018 bez v výhrad
3. Prebytok hospodárenia – bežný a kapitálový rok 2018 v sume 1 373 740,11 € po 

vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a dotácií v sume  253 019,41 €
4. Tvorbu rezervného fondu v sume 203 019,41€ a jeho použitie na kapitálové 

a finančné výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2019
5. Tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 50 000,00 €
6. Účtovný hospodársky výsledok – stratu v sume 364 076,38 € a jeho preúčtovanie 

na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov
7. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores – stratu v sume 

3 769,68 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – technické služby – stratu 

v sume 48 213,82 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. 
rokov
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9. Hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2018
u k l a d á 
predložiť informačnú správu o % vymožiteľnosti exekučných pohľadávok za roky 2017 
– 2018 na najbližšie zasadnutie MZ
Z: prednostka MsÚ
T: do 27.6.2019
o d p o r ú č a
1.predkladanie hospodárenia TSM Rožňava podľa nákladových stredísk k 30.6.na 
zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku v septembri a k 31.12.  
na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku vo februári
2. pripraviť prehľad nákladov a výnosov k 30.6.2019 aj s opatreniami zodpovedných 
zamestnancov na dosiahnutie priaznivých hospodárskych výsledkov za rok 2019, 
vyčíslenie očakávaných príjmov  a potrebu financovania výdavkov do konca roka 2019 
a predložiť do Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku v septembri 2019 
na posúdenie efektívnosti vynakladania verejných financií
Z:  riaditeľ TSM
T: ako v texte

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 
31.12.2018 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

Nasleduje  bod č.  4  programu,  ktorý je  VZN mesta  Rožňava o zabezpečení  stravovania  v 
zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o zabezpečení stravovania 
v zariadení školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v § 4 ods. 9 – 11 a v prílohe 
č. 1 a v prílohe č. 2 podľa predloženého návrhu,
u k l a d á
schválené VZN so zapracovanými zmenami a doplnením uverejniť na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 14.6.2019
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave – návrh na zmeny a doplnenie - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
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Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

V     bod...v bode č. 5. pristúpime k     majetkoprávnym záležitostiam  
Bod č. 1. Adrián Bartók – priamy predaj pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Navrhujem hlasovať za alternatívu č. 2, tzn. cenu podľa návrhu finančnej komisie. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďalej poprosím pána.... ďakujem. Nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja som mal vlastne ten istý návrh. Takže to je všetko. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Môj návrh je hlasovať za alternatívu č. 2 podľa návrhu finančnej komisie. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.č.KN C 1866/868 
zast.plocha s výmerou 198 m2, ktorá je vytvorená z parcely parc.č.KN C 1866/649 zast.plocha 
s celkovou  výmerou 335 m2 zapísanej na LV č.3001 podľa  Geometrického plánu úradne overeného 
Ing. Katarínou Pakanovou dňa 13.11.2018 pod číslom 421/2018 pre Bc.Adriána Bartóka, bytom Jarná 
č.33 Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemok mesto nevyužíva a  
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa :
za cenu 30,-€/m2, t.j. 5 940,-€
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať žiadateľ.
u k l a d á 
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T:  30.6.2019
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.1.
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Bc. A. Bartók, Jarná č. 33, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

K     bodu rokovania č. 5/2 DS2 s.r.o., Gemerská 563, Brzotín – zverejnenie zámeru priameho   
predaja pozemku
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem.  Tak  isto  navrhujem  hlasovať  za  alternatívu  č.  2  podľa  odporúčania  finančnej 
a stavebnej komisie. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím pána Drengubiaka, aby zopakoval svoj návrh. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Budeme hlasovať za alternatívu č. 2 podľa odporúčania finančnej a stavebnej komisie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujte. 
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 
5016/51 trvalý trávny porast  s výmerou 450 m2, zapísaného na LV č.3001 pre DS2, 
s.r.o. so sídlom Gemerská 563, Brzotín, podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľa za ročné nájomné vo výške 216,-€ v zmysle Zásad pre určovanie 
výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta  
u k l a d á 
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu  pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.6.2019     
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.2.
DS2 s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

K     bodu  rokovania  č.  5/3  Olívia  Rézművesová,  Krátka  26,  Rožňava  –  priamy  prenájom   
pozemku mesta
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy prenájom pozemku mesta, časť parcely o výmere 75 m², parc.č. KN C 1067, zastavaná plocha 
a nádvorie, pre Olíviu Rézművesovú, bytom Krátka 26, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka užíva tento pozemok ako vstup k svojej nehnuteľnosti a dvor, 
na dobu neurčitú, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 36 €/rok.
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.06.2019
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.3.
Olívia Rézmúvesová – priamy prenájom pozemku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

K     bodu  rokovania  č.  5/4  Zverejnenie  zámeru  prenájmu  nehnuteľného  majetku  mesta  –   
nebytových priestorov Základnej  školy akad.  Juraja Hronca,  Zakarpatská 12 v Rožňave – 
školský bufet a predajňa školských pomôcok
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem.  Navrhujem  do  ukladacej  časti  MZ  ukladá  MsÚ  prizvať  všetkých  účastníkov 
prihlásených do súťaže na otváranie obálok pri vyhodnotení súťaže. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Nikto viac. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.4.
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy 
akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave – školský bufet a predajňa školských pomôcok - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

5/5  Obchodná  ...uhm,  prepáčte.  Takže  teraz  dávam  hlasovať  o celkovom  návrh 
s pozmeňujúcim. Prosím hlasujme.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta – školského bufetu a predajne školských 
pomôcok s rozlohou 43,5 m2 v budove Základnej školy akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave, 
zapísanej v katastri nehnuteľností SR na liste vlastníctva č. 5093, parcelné číslo 1861/94 na dobu 
neurčitú, podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona 138/91 Zb. o majetku obcí za minimálnu výšku 
nájomného 10,- €/m2/rok 
u k l a d á
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta
Z: RNDr. Ján Džubák
T: do 14.6.2019
u k l a d á
Mestskému úradu v Rožňave prizvať všetkých účastníkov prihlásených do súťaže na 
otváranie obálok pri vyhodnotení súťaže
Z: prednostka MsÚ
Termín: ako v texte

5/5 Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v katastri Rožňava
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Takže na základe návrhu spoločnosti Korpora Agro s. r. o. uvedeného v liste zo dňa 20. 05. 
2019 navrhujem schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov mesta 
s nájmom vo výške najmenej 70 eur za ha/rok v prípade ornej pôdy a 35 eur ha/rok v prípade 
trvalého trávnatého porastu. Doba nájmu 5 rokov. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o zopakovanie svojho návrhu. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
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Na základe návrhu spoločnosti Korpora Agro s. r. o. uvedeného v liste zo dňa 20. 05. 2019 
navrhujem  schváliť  podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  na  nájom  pozemkov  mesta 
s nájmom  vo  výške  najmenej  70  eur  za  ha/rok  v prípade  ornej  pôdy  a 35  eur  za  ha/rok 
v prípade trvalého trávnatého porastu. Doba nájmu 5 rokov. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

Teraz hlasujme o celkový návrh aj s pozmeňujúcim.
Za 15poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
 s c h v a ľ u j e
 podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom  pozemkov mesta (alebo ich častí)    
 v k. ú.  Rožňava zapísaných na LV č. 5716, 3001, 4493,  uvedených v prílohe č. 1, s nájomným vo  
 výške   najmenej 70, - €/ha/rok v príp. ornej pôdy a 35,- €/ha/rok v prípade trvalého trávnatého p
 porastu,  s dobou nájmu  5 rokov
 u k l a d á
 vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
 Z: prednostka MsÚ
 T: do 14. 6. 2019

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.5.
Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke
Mgr. Matúš Bischo

f
Ing. Ondrej Bolaček

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

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga    

K     bodu rokovania č. 5/6 Zoznam prebytočného majetku mesta  
Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň prajem všetkým. Chcel by som sa opýtať, že pozemky na sídlisku Juh pri,  pri  
čerpacej stanici Shell doteraz sa ich mesto pokúšalo v podstate predať, bol ako prebytočný 
majetok a aký je teraz dôvod toho, že to ideme stiahnuť. Aké sú plány. Či by sme mohli byť 
informovaný, aký je dôvod, využitie tých pozemkov. Zámer. 
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p. primátor Michal Domik
Tak keď môžem na to odpovedať ja. Jedná sa o to, o lukratívny pozemok, nakoľko je aj dosť 
veľký, tak ako mesto nemá potrebu predávať dajaký prebytočný majetok. Nedali sme po aj 
stavebná komisia,  aj  finančná vlastne po dohovore s nimi  sme to nedali  do prebytočného 
majetku,  nakoľko  ešte  tieto  pozemky  sa  môžu  do  budúcnosti  využiť  na  stavbu  dajakej 
bytovky a takto. Takže si myslím, že nie je nutné, aby mesto dačo predávalo teraz a myslím, 
že ekonomika celkom dobre stojíme  na tom. Takže za to sme sa rozhodli,  že nebudeme 
predávať  žiadne  pozemky.  A tie  stavby,  ktoré  sme  tak  isto  vyňali.  Ďakujem.  Uzatváram 
diskusiu. Prosím hlasujme
Za 15 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
vyňatie nasledovných nehnuteľností  zo zoznamu prebytočného majetku  mesta Rožňava:
1.Budova býv. archívu na Nám. baníkov s pozemkom, postavená na parc.č.KN C 79/12, s.č.74
2.Budova na Letnej č.42 s pozemkom ( býv. Štatistický úrad ), postavená na parc.č.KN C 1970/7, 
s.č.1941 
3.Pozemky na sídl. Juh ( pri SHELL ), o celkovej výmere 8 214 m2 v k..ú. Rožňava
4.Pozemky na Ul. Marikovszkého, parc.č.KN C 875/654 a 1520/3 o celkovej výmere 2871 m2

5.Verejné WC vo dvore radnice, postavené na parc.č.KN C 45/6
6.Vilka  Kúpele, postavená na parc.č.KN C 2909, s.č. 1546
 u k l a d á 
aktualizovať zoznam prebytočného majetku mesta Rožňava
Z:  prednostka MsÚ
T:  15.06.2019
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.6.
Zoznam prebytočného majetku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

K     bodu  rokovania  č.  5/7  Základná  škola  Pionierov,  Rožňava  –  protokolárne  odovzdanie   
majetku mesta do správy
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
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protokolárne odovzdanie majetku mesta, časť parcely parc.č.KN C 1774/24 zast.plocha s výmerou 
2 100 m2 v   hodnote 10 458,-€ do správy pre Základnú  školu Pionierov 1, Rožňava  s účinnosťou od 
1.6.2019
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy 
Z:  prednostka MsÚ
T:  15.6.2019
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.7.
Základná škola ulica Pionierov 1 – protokolárne odovzdanie majetku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

Nasleduje  bod  č.  5/8 pána,  podľa  návrhu  pána  poslanca  Drengubiaka.  Poprosím  ho 
o zopakovanie. Nech sa páči pán Drengubiak. Aha nemáte mikrofón.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Takže navrhujem prijať uznesenie s textom: MZ ukladá MsÚ zverejniť obchodnú 
verejnú  súťaž  na  1.  etapu  rekonštrukcie  zimného  štadióna  –  realizácia  novej  betónovej 
ľadovej  plochy  vrátane  nových trubiek  chladenia  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. chcem sa spýtať predstaviteľov mesta,  či  by nám vedeli  povedať,  aké 
ďalšie fázy realizácie opravy tohto zimného štadióna nás čakajú v ďalších etapách. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to odpovedať. Takže toto je 1. etapa, ktorá je nutná z a práve preto sme to 
dali,  aby  tento  návrh  išiel,  nakoľko  už  sa  posunul  termín  o mesiac  a ak  tento  mesiac  to 
neodsúhlasíme, tak vlastne občania nebudú vedieť korčuľovať. Jedná sa o to, jedná sa o 1. 
etapu. Ide o novú ľadovú plochu plus 2-ročné mantinely, ktoré sme kúpili v Bratislave z, zo 
štadióna  Ondreja  Nepelu.  Mantinely  sú  už  uložené  a čaká  sa.  Jedná  sa  o tento  problém, 
nakoľko musíme vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, nakoľko výroba 20 km chladiacich trubiek 
trvá vyše 3, 3-och mesiacov, takže kvôli tomu chceme to urgentne riešiť a ako väčšina sme sa 
zhodli na tom, že poďme v tomto, v tejto 1. etape. 2. etapa je zníženie čpavku zo 7 ton na 1 
tonu,  čo  je  v hodnote  asi  ...  Vlastne  tá  1.  etapa  vychádza  taký  nástrel  je  260  tisíc,  čo 
pokryjeme z úveru. 2. etapa je zníženie čpavku zo 7 ton na 1 tonu, to vychádza na 90 cca, to 
sú len také nástrely prvotné. Verejná obchodná súťaž to iste zníži tieto ceny. Ďalšia etapa je 
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zabezpečenie novej technológii chladiaceho systému. Tá vychádza do 400 tisíc a tá posledná 
etapa je opláštenie celého zimného štadióna aj so vzduchotechnikou, ktorá vychádza okolo 
500 tisíc. Čo sa týka vedzme už sme to oddialili a dosť je, aby sme sa ďalej hrali,  že aké 
vlastne budú, aké čo bude zateplené, aké okná tam budú. My musíme rýchlo riešiť 1. etapu. 
Zavolali sme si odborníkov, pán Bolaček boli ste aj vy tam, kde nám vysvetlili,  že takýto 
štadión keby sme chceli nový postaviť tak by stál okolo 5 miliónov euro. Naša celková suma 
opravy  po  týchto  etapách  vychádza  na  1 780  tisíc  euro.  Už  je  tam  aj  opláštenie,  aj 
vzduchotechnika a vlastne zachová sa takáto veľkosť a celistvosť tohto štadióna. Takže za to 
sme sa rozhodli a za to sme dali návrh, aby sme išli do tejto 1. Etapy, kde vznikne nám úplne 
nová plocha, ktorá bude slúžiť celoročne a tak isto som dal prísľub aj skejťákom, tak isto aj 
florbalisti a celoročne by chceli títo ľudia to využívať. Takže za to sme sa rozhodli, aby sme 
čím skôr, aby sme začali už v zime korčuľovať, alebo minimálne tento rok. Nech sa páči pán 
Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja budem trošku drž...dlhš...dlhší k tejto tému a pri, pri hlasovaní o tomto bode som sa zdržal 
hlasovania z jedného dôvodu, lebo takto rýchlou ihlou,  horúcou ihlou,  horúcou ihlou šitá. 
Prvý krok rekonštrukcie je na takúto obrovskú investíciu veľmi zbrklo riešený nehnevajte sa. 
Zároveň by som vás chcel upozorniť, že by som bol veľmi rád za jedno komplexné riešenie 
rekonštrukcie toho zimného štadiónu, lebo takouto formou, že sa vysúťaží len jedna prvá časť, 
máme len jednu jedinú informatívnu ponuku tak isto šitú, je to odhad v podstate, informatívna 
ponuka a máme len jednu ponuku a dáva to predpoklad tomu, že keď tejto firme to náhodou 
v tomto prvom kroku vyjde, tak sa pripravujú podmienky na to, aby sa v ďalších krokoch, čo 
je ďalší  1 milión eur investície  do toho, zúži okruh firiem, ktoré sa do toho budú vedieť 
prihlásiť, alebo budú chcieť prihlásiť, lebo už vlastne táto firma si vlastne na základe svojej 
projektovej  prípravy,  svojej  technológie,  ktorú použije  bude obmedzený  ten ďalší  postup. 
Tzn. nechcem len kritizovať tento krok, ja som veľmi rád, že to ideme urobiť, ale urobme to 
komplexne. Vysúťažme to celé, urobme si jeden krásny harmonogram postup prác a bude to 
vysúťažené.  A nemôže sa stať,  že  z 1 185 tisíc  sa  stane 3 milióny,  lebo toto  zatiaľ  čo je 
pripravené dáva tomu jeden obrovský predpoklad. Okrem toho by som sa chcel opýtať pani 
kontrolórky, že takýmto návrhom ako tu je, kde vlastne vidíme, že ideme niečo rekonštruovať 
v 4  bodoch,  zámerne  a ideme  hlasovať  o porušení  zákona  o verejnom  obstarávaní,  lebo 
obchádzame zákon tou formou, že delíme zákazku. Zákon o VO vylučuje možnosť delenia 
zákazky. Skúsme sa nad tým zamyslieť, že máme 1 ponuku, ktorá bola pripravená za týždeň. 
Nebola  riadne  posunutá  do  MZ.  Dostali  sme  ju  pred  pár  dňami  mailom,  ale  my  ideme 
investícu, ktorá zatiaľ je odhadovaná, odhadovaná v 1 185 tisíc takto rýchlo, zbrklo vysúťažiť 
a nepozeráme sa o 2 kroky pred seba iba o pol kroka. Takže skúsme sa nad týmto zamyslieť 
aby, aby  to nebolo takto, takouto rýchlou ihlou šité. A hovorím jediná, jediné riešenie je také, 
že vysúťažiť celé. Ten harmonogram sa môže spraviť na 4 roky ako je napísaný, ale celé. 
Nedeľme zákazku. Zároveň bude  to krásny signál voči obyvateľom mesta, že 1,5 miliónový 
úver,  aký  ešte  možná  mesto  nemalo  v histórii  v eurách.  Tak  bude  využitý  efektívne  na 
rekonštrukciu klziska. Blahoželám pánovi primátorovi, keď sa to naozaj podarí v sume 1 185 
tisíc. Je to jedna úžasná suma a, a budeme mať jeden komplexne zrekonštruovaný štadión. 
Veľmi sa tomu teším,  veľmi tomu fandím. Určite  za to  budem aj  hlasovať a vo všetkom 
podporovať,  len,  len  sa  obávam toho,  aby  tá  cena  takouto  formou,  ako  to  tuná  niektorí 
kolegovia  predostierajú  dneska,  aby  to  nedopadlo  nejakým  fiaskom,  alebo  obrovskou 
investíciou  a dopoviem  myšlienku,  že  tie  peniaze,  ktoré  sme  vlastne  vybrali  na  úver  od 
Slovenskej  sporiteľne,  budú  veľmi  efektívne  minuté.  Všetkými  desiatimi  budem  za  to 
hlasovať. Keby som mohol poprosiť pani kontrolórku na odpoveď. 
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p. primátor Michal Domik
Ešte,  keď  môžem.  Keď  môžem  zobrať,  hej,   slovo  a potom  nechám,  lebo  aby  nebola 
dezinformácia, že ideme. Takže po 1. nejdeme štadión stavať kompletne, ideme len túto jednu 
časť.  Čiže nemôžte to brať,  že komplexne ideme deliť túto zákazku,  nakoľko nevieme tú 
druhú  fázu  kedy  mesto  urobí,  ani  tú  tretiu,  ani  štvrtú.  Teraz  urgentne,  aby  ľudia  mohli 
korčuľovať a mohli sa baviť v zime, tak sme vyčlenili 259 tisíc, z ktorého, z ktorej čiastky 
chceme urobiť túto 1. etapu. Takže úplne len na podnet pána Bolačeka,  že koľko vlastne 
vyjde  celý  štadión,  či  sa  nám neoplatí  stavať  nový,  tak  sme museli  pozastaviť.  Tak sme 
pozastavili  toto riešenie, že ideme robiť rekonštrukciu, tak sme dali si približne,  že koľko 
vyjde  1.  etapa,  2.,  3.,  4.  Neviem  zaručiť  a tak  isto  som  si  to  ani  nedal  v predvo...v 
predvolebnom sľube, že vystaviame to nový štadión. Je tu veľmi dôležité, je to na urgentné 
riešenie  ľadovej  plochy,  nakoľko  pod  ľadovou  plochou  už  roky  uniká  čpavok 
a nedo... nechcem to dovoliť z mojej strany, aby sme pustili tam ľudí a nedajbože tam niečo 
sa stalo. Takže ide len o tento jeden prvý krok – ľadová plocha a s mantinelmi úplne nová. Čo 
sa týka postupného stále môže hockto prísť a čo sa týka verejného obstarávania minimálne 4, 
5 firmy sú stále vo verejnom obstarávaní od obdobia, keď som tu. Takže tie ceny padajú 
a vďaka tomu už sme ušporili okolo 70 tis. eur na verejných obstarávaniach. Takže určite neni 
to šité na žiadnu firmu. Som veľmi rád, že táto firma bola ochotná prísť zadarmo a povedať čo 
a ako stojí. Boli prizvaní aj, boli prizvané aj ďalšie firmy, tie odmietli, takže už to bude len na 
verejnom obstarávaní, kto to vyhrá. Ale budú tam 5 firmy, alebo 4. Všetky oslovíme, ktoré sa 
zaoberajú  s takouto  prácou.  Takže  nie  je  to  delené,  že  teraz  máme,  ideme stavať  štadión 
a odkúskujeme si to. Keby sme si dali  teraz vypracovať dajaký projekt, tak vlastne máme 
jeden projekt, vyhodíme za to dajakých 15 tisíc, alebo 20 tisíc a ja vám neviem zaručiť, že o 7 
rokov bude opláštenie, alebo 6. Ideme len ten základný prvý bod urobiť, lebo... A čo sa týka 
ďalších peňazí, tak včera som bol na ministerstve a riešili sme, že bude tu výjazdové, takže 
možno budeme vedieť ten ďalší krok riešiť s tým, že z úradu vlády prídu na rekonštrukciu, 
možno nám dajú na tú druhú a tretiu etapu, čo je asi takých 400 tisíc euro. Ale to je tak isto, 
nie sú tu tie peniaze, takže za to chceme, aby občania mohli touto fázou. Ak to budeme riešiť, 
že aké budú tam okná, aké tam bude, z čoho bude opláštené, tak vlastne ten štadión, alebo ten 
štadión nebude zrekonštruovaný možno ani za 3, 4 roky, lebo momentálne máme len 260 tisíc 
k dispozícii. Takže vychádzame z tej 1. etapy. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne  za  slovo.  Ja  sa  tu  tak  zamýšľam,  nie  som ja  odborník  na  VO,  nakoľko 
kontrolujem len podlimitnú  zákazku,  ale  sa  mi tu  tak vynárajú také  2 problémy.  Verejná 
obchodná súťaž sa nerobí, alebo nezvykne sa robiť pri obstarávaniach tovaru, prác a služieb. 
Na  to  je  zákon  o verejnom  obstarávaní.  To  je  taký  prvý  problém,  ktorý  vidím.  Verejnú 
obchodnú  súťaž  robíme  podľa  zásad  nakladania  s majetkom mesta,  čo  sa  týka  prenájmu, 
predaja nehnuteľností, ale tu ide vlastne o investovanie do majetku mesta, takže si myslím, že 
by sme mali postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. To je prvá vec. Druhá vec je 
delenie zákazky. V časti má pravdu pán poslanec, že bolo by možno riešiť komplexne, ale 
v súčasnej situácii my nemáme krytie financií na celú zákazku, alebo na celú rekonštrukciu, 
čo je vlastne, keby sme chceli komplexne, naraz riešiť rekonštrukciu tak by bolo potrebné, 
aby sme tieto financií... financie v tomto okamihu mali. Keďže ich nemáme tých 1 180 tisíc 
eur a možno ani nebudú v ďalšej etape, nechcem byť nejaký pesimista, ale môže sa všetko 
stať, takže nepo...nepovažovala by som to za delenie zákazky, keď v tomto okamihu riešime 
vlastne to najnutnejšie. Otázka je, kedy bude 2., 3., 4. etapa. Možno to bude o rok, o 2, o 3. 
Čiže bolo by treba vyriešiť, to VO myslím si, že nie je problém, lebo budeme postupovať 
podľa zákona a budeme riešiť  časť zákazky,  na ktorú momentálne  finančné krytie  máme, 
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s tým, že tam nemáme časovo riešené 2., 3., 4. etapu. Hej. Momentálne to je len nejaká vízia, 
ale nemáme to riešené časovo. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja teda tiež nie som expert v oblasti práva, ani VO, ale tiež si myslím, že asi, asi by to malo 
byť formou VO nie obchodnej verejnej súťaže. To je prvá vec. Druhá vec je, že čo hovoril  
kolega Balázs, že niečo tu šijeme horúcou ihlou. No ak sa dobre pamätám, tak sme sa o tom 
bavili, o zimnom štadióne prvý krát vo februári, alebo marci, neviem pán Kemény bol vtedy 
na  liečení,  že  kedy  bol  prvý  krát  keď  sme  riešili  vlastne  ten  problém,  že  či  ísť  do 
rekonštrukcie, alebo, alebo proste si nájsť firmu, ktorá by nám to postavila komplet na kľúč 
a koľko by to stálo atď. Čiže vtedy sme sa o tom bavili, februári, marci na zastupiteľstve prvý 
krát pri schvaľovaní rozpočtu. Bolo niekoľko stretnutí k tomu vlastne, že aké sú možnosti. Na 
niektorých som bol, na niektorých som nebol. Na zimnom štadióne bola obhliadka. Čiže ako 
toto nie je také, že z ničoho nič. Nehovoriac o tom, že, že mesto vie o tomto probléme viac 
ako rok, keď minulý rok vo februári  myslím, alebo v januári  dokonca bolo nutné zastaviť 
prevádzku zimného štadióna, lebo tam došlo k úniku čpavku a už vtedy sme mohli riešiť, je 
škoda, že sa to už vtedy nezačalo riešiť, že čo s tým. Vtedy sa to nejak zaplátalo na jednu 
sezónu a teraz je to zrejme už ten stav, keď šéf technických služieb hovorí, že to nie je možné 
prevádzkovať  ďalej  a teda  aj  podľa  mojich  informácií  už,  už  pred  niekoľkými  rokmi 
pracovníci technických služieb hovorili, že, že už, už je to skoro na hrane, prevádzka zimného 
štadiónu, že, že v podstate idú, berú to na seba to riziko, že sa niečo môže stať. Takže, takže ja 
si nemyslím si, že to je až tak nejak extra horúcou ihlovou. Hej ako tiež, tiež to nepovažujem 
za úplne šťastné, že, že ten materiál sa prikladá na zastupiteľstvo dodatočne, ale môžeme, 
môžeme teda si povedať, že dobre ešte počkáme mesiac, potom to predložíme atď., ale tým 
pádom nám ujde celá sezóna. Určite. Takže, keď ako viete vysvetliť občanom, že teda budúcu 
zimu sa nebudú korčuľovať, tak vás nikto nemôže nútiť samozrejme hlasovať za. Ja tento 
návrh podporím, nepovažujem to za delenie zákazky. Ako delenie zákazky by bolo asi, keby 
sme dali jednej firme robiť trubky, druhej firme kompresor, tretej plochu a štvrtej montovať 
mantinely. Ale to, že sa vlastne len dá do poriadku to, čo v súčasnosti máme nejdeme robiť 
nič  navyše.  Akože aby, aby ľudia nemali  očakávania,  že dostanú teraz odrazu kompletný 
štadión. Bude to len o tom, že budú, bude nový chladiaci systém, ktorý bude funkčný, ktorý 
sa nebude kaziť, ktorý bude energeticky menej náročný, bude, bude nová plocha, ktorá sa 
bude dať využívať aj vtedy, keď ten ľad bude roztopený, čo sa dneska nedalo. Proste keď sa 
ľad roztopil,  štadión sa zatvoril  a nedal sa na nič použiť, lebo tá plocha sa nedala, nedala 
používať na iné účely. Teraz sa bude dať aj po roztopení ľadu tá plocha využiť na nejaký 
hokejbal, alebo niečo podobné. A, a ďalšia vec, že, že tam budú mantineli aj s plexisklami, 
čiže už to bude nejakej, na nejakej vyššej úrovni. Ale v podstate ideme dať do poriadku to, čo 
sme mali doteraz len po tých neviem 30-tich, 40-tich rokoch, to už proste kompletne zlyháva. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Ja na základe toho, čo povedala pani hlavná kontrolórka mením svoj návrh. Text 
podľa  tohto  bude  znieť:  MZ ukladá  MsÚ vyhlásenie  verejného  obstarávania  na  1.  etapu 
rekonštrukcie zimného štadióna – realizáciu novej betónovej ľadovej plochy vrátane nových 
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trubiek  chladenia,  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov  zo  Zimného  štadióna  Ondreja 
Nepelu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak faktickou by som odpovedal pánovi kolegovi Kuhnovi, že šité horúcou ihlou je to, keď 
v piatok o 16.00, keď hrá slovenská reprezentácia  na majstrovstvách sveta,  niektorí  ľudia, 
poslanci,  sa  môžu  zúčastňovať  možná  aj  nejakých  spoločenských  akcií,  sa  dá  obhliadka 
štadiónu v piatok na 16-tu, ešte raz zdôrazňujem. A, a potom materiál dostaneme mailom 3 
dni pred zastupiteľstvom, aby sme rozhodovali o 1 185 tisíc. Toto je šité horúcou ihlou. Na to 
som myslel. No a...

p. primátor Michal Domik
Poprosím pán Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže  pokračoval  by  som  teraz  v...  uvedený  návrh  je  maximálne  takto  nekoncepčný. 
Nevidíme, čo sa bude robiť ďalej, či sa bude dať ten štadión ďalej rekonštruovať. Poprosím 
vás, skúste to naformulovať tak, aby tie úpravy mohli byť také, tej ľadovej plochy, aby všetky 
tie ďalšie činnosti, ktoré, ktoré majú byť za ďalší milión eur sa dali zrealizovať, aby sa do 
tých súťaží mohlo, mohla prihlásiť široká škála, škála firiem. Je to šité horúcou ihlou aj kvôli 
tomu, že napr. v ponuke máme 229 900, takže 230 tisíc eur, veľmi jednoduchá matematika, 
mesto nie je platcom DPH, takže nechápem prečo je ponuka bez DPH. Pripočítajme pekne 
k tomu 66 tisíc eur. Dobre hovorím?

p. primátor Michal Domik
Menej.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
40, 40, 40...

p. primátor Michal Domik
Okolo 42.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
44. 

p. primátor Michal Domik
44.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Takže, takže sme na dajakých 280, 90. V úvere máme rátané so sumou 259, ale treba 
tuná podotknúť, že kto dobre čítal aj tie malé písmenká tak vidí, že hydroizolácia a ďalšia 
neviem aká izolácia je ďalších 40 tisíc zhruba bez DPH, takže zase cez 40 tisíc k tomuto len 
do tej prvej fázy. Takže bagatelizujeme tu z peňazí obyvateľov a nás všetkých 300 tisíc eur. 
Trošku sa k tomu postavme vážne, lebo ja chcem ten štadión zrekonštruovať, len tú súťaž 
postavme tak, aby sa to dalo po roku, po 2, po 3, keď tu budeš pán primátor 12 rokov, aby sa 
to dalo dotiahnuť, aby to potom tá výsledná suma nebola 5 miliónov, alebo 6 miliónov tým, 

16



že sme urobili v prvom kroku zlý krok, lebo sme to chceli urobiť z týždeň, alebo za 3 dni, 
alebo za 4 dni, ako došla ponuka a vyhlásiť ver....my nemáme jednu štúdiu k tomu. Nemáme, 
nie sme k tomu riadne pripravení. Ja tiež chcem, aby sa obyvatelia korčuľovali, ja tiež chcem. 
Ja chcem, aby sa ten štadión zrekonštruoval komplexne, aby sme konečne mali nie len na 3 
mesiace ľadovú plochu, ale na celý rok. Skúste sa k tomu, prosím vás, takto postaviť, ja viem 
samozrejme, keď sa vy rozhodnete, že ste sa včera dohodli, že to takto odhlasujete, tak to 
odhlasujete. Len vás chcem poprosiť, aby ste sa nad tým zamysleli,  aby sme urobili niečo 
koncepčne, nie len na, za 300 tisíc eur a vyhovoríme sa s tým, že chceme, aby sa v novembri 
obyvatelia Rožňavy korčuľovali. Toto, toto, toto je príliš vysoká cena za to, aby sa obyvatelia 
v novembri  korčuľovali.  To  znamená  budem teraz  trošku  taký  hrubší.  Tým,  že  to  takto, 
v takýchto  okliesnených  nie  presne  určených  pravidlách  vysúťažíme  ako  prvé  a nevidíme 
krok 2, 3 a 4, nepripravíme teraz predpoklady na tie ďalšie kroky, ja si myslím, že, že čo sa 
týka opláštenia nie že nezaručíme to, že za 5, 6, 7 rokov budeme vedieť dobudovať, ale práve 
zaručíme to, že vyrobíme toľko komplikácií a problémov, že tá ďalšia rekonštrukcia a ďalšie 
dobudovanie toho štadióna bude omnoho zložitejšie a skôr to vidím tak, že sa to určite za 5, 6, 
7  rokov nepodarí,  lebo zúžime okruh firiem,  ktoré sa budú vedieť do súťaže,  do ďalších 
súťaží  prihlásiť,  resp.  zúžime  technické  možnosti  vyriešenia  toho štadióna.  Kolegovia  ste 
poslanci mesta. Rozhodujete o rozpočte mesta 16,5 milióna nie na 1 rok. Ste tu 4 roky. Chcem 
vás poprosiť, nebojte sa veľkých čísel, vybrali sme úver 1,5 milióna, poďme, urobme niečo 
poriadne,  zrekonštruujme ten štadión poriadne,  nie  len dajaké látanie,  plátanie  a nevidíme 
krok 2, 3, 4. Poprosím vás koncepčne. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Keď môžem odpovedať najprv. Prepáč Matúš. Takže po 1. Pán Balázs zavádzate stále 
občanov  o milión  stoosemdesiat.  Pán  Bolaček  chcel  od  nás,  že  celkovo  ako  vyjde  cena 
opravy,  lebo  bol  tu  preferovaný  nový  štadión  za  2,2  milióna,  ktoré  vlastne  nám  boli 
vysvetlené, že z 2,2 máme jednu len tréningovú halu s kupolou, ktorá je o polovičku menší 
štadión  ako vlastne máme teraz k dispozícii. Riešime rekonštrukciu 1. etapy ľadovej plochy 
300 tisíc euro je max. Ja vám tu garantujem, že odídem automaticky, vzdám sa postu, ak bude 
cez 2 milióny s DPH celých, rekonštrukcia celého štadióna, čo mal. Keby sme stavali nový je 
5 miliónov. Už s tým, že by sme ešte tam dokúpili aj dajaké iné technológie – tabuľu svetelnú 
a také. Už to sú také maličkosti. Keď vás môžem, lebo som sa stratil v tej ďalšej otázke. Stále 
rozprávate o úvere, proti ktorému ste boli, hej. Boli ste proti úveru. Tak my postavíme nový 
štadión, použijeme 1,5 milióna a pôjdem potom k pánovi riaditeľovi na zlatú a nehnevaj sa, 
prednejšie nám bol nový štadión, ako tvoja jedáleň, ktorú vlastne čaká až, už od pol roka asi, 
hej, že kedy sa bude stavať a na ktorú treba vyčleniť 300 tisíc. Takže neurobíme na Ernesta 
Rotha strechu,  neurobíme potom jedáleň  nerozšírime,  lebo my sme si  zmysleli,  že  ideme 
stavať nový štadión za 1 200 tisíc a použijeme úver len tak. Ten úver nie je na to. Je to na 
dôležité veci. Máme tu dôležitejšie veci ako sú cesty, chodníky, detské ihriská, kde vlastne ten 
úver  a hlavne  jedáleň  a ostatné  tak  isto  vykrytie  ďalších  projektov,  ktoré  treba  tak  isto 
finančne vykryť ako spoluúčasť mesta a je to okolo 300 tisíc. Takže MsÚ stopneme, lebo 
nebudeme vedieť vykryť spoluúčasť a tieto, lebo my ideme štadión stavať, lebo pán Balázs sa 
rozhodol, že ideme nový štadión. Takže sme sa rozhodli, ideme rekonštruovať plochu, ktorá 
v ďalšom bode by som sa ospravedlnil, že dali sme, nie ja som vybral ten termín, povedali, že 
vedia prísť v piatok o štvrtej. Ja sa ospravedlňujem, že akurát vtedy si pán poslanec bol na 
majstrovstvách Európa, Európy. Ospravedlňujem sa sveta vidíte. Ospravedlňujem sa, že dakto 
bol vtedy na dajakej stužkovej, alebo dakto bol vtedy, ale my sa nemôžme prispôsobiť ku 
každému jednému, lebo potom žiaden termín. Títo odborníci nám tam vysvetlili, že táto fáza 
je prvotná s tým, že dá sa ešte aj na túto ľadový plochu ak sa rozhodnú poslanci, že postavíme 
nový štadión, ešte tak urobia tú ľadovú plochu, že sa zbúra, dá sa zbúrať, čo vlastne dajakých 
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200 tisíc nás bude stáť, keby sme túto vlastne obrovskú stavbu chceli zbúrať a postaviť tam 
novú. Takže táto ľadová plocha by bola tam k dispozícii a na to by sa postavil nový štadión. 
Takže presne toto nám odborníci,  že nie  je tam s týmto žiaden problém. Postavia  ľadovú 
plochu  a všetky  ďalšie  etapy  sú  normálne  zachované  a je  tam  možnosť  budovať  ďalej 
a rekonštruovať celý štadión až do takej fázy, že ten štadión bude vyzerať ako úplne čisto 
nový štadión. Takže asi k tomuto. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Jednoducho, aby sa v tom občania nestratili. Máme nefunkčný 
chladiaci systém, uniká čpavok na zimnom štadióne a je to v havarijnom stave a to čo sa ide 
teraz robiť, volá sa to, že 1. etapa, ľudia si myslia, že sa budú robiť hneď automaticky aj 
ďalšie. No nebudú sa, ak nebudeme mať na nich peniaze. Čiže to čo, to čo  ideme urobiť, aby 
sme mohli  prevádzkovať zimný štadión je výmena chladiaceho potrubia,  osadenie nových 
mantinelov. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán primátor ja som sa vtedy vyjadroval, že proti úveru som v tom prípade, keď ho máme 
prejesť. Keď ho máme investovať do majetku mesta, to tu po tebe ako pánovi primátorovi 
zostane, tak zase dvíham všetkých 10 prstov a, a obidve ruky, aby, aby sme zveľadili majetok 
mesta. Čiže za to som bol. Nie som za prejedenie. To znamená jedáleň treba riešiť so ZMOS-
om, riešia to v podstate s vládou a treba komunikovať.  Čo sa týka Ernesta Rótha je vypísaná 
výzva, na to  nám vláda ponúka peniaze, ministerstvo, treba ich využiť. Treba za tým ísť. 
Takže  iba  toľko.  Nebol  som proti  úveru,  bol  som len  proti  tomu,  aby  sme  ho  prejedli. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Tak ešte by som na to reagoval.  Viete, postavíme jedáleň a my ju prejeme. No vlastne tá 
jedáleň má hodnotu a stále bude mať hodnotu, takže v žiadnom prípade sa nepreje. Lebo je to 
jedáleň. Je to stavba a má to hodnotu. Čo sa týka strechy áno, ale ten úver sme museli, my 
sme nevedeli, že či vyhráme projekt. Tak isto bol som na ministerstve, že chceme podporiť 
Ernesta Rótha, máme tu aj výzvu, urobili sme tu aj výzvu, pracujú na tom dievčatá naše, hej,  
ale ja nemôžem povedať, že o rok vyhráme tú súťaž, že áno dostaneme 1,2 na kompletnú 
rekonštrukciu. Nie som vizionár, ja len verím a urobím všetko, aby sme tie peniaze sem do 
mesta dostali, ale riešili sme urgentne. Chcela nám hygiena zavrieť , tak sme rýchlo riešili cez 
úver túto strechu, aby sa mohla rekonštruovať. Takže rekoštru...začína, bola verejná obchodná 
súťaž a už, už je víťaz, takže v priebehu 2 mesiacov by tá strecha mala stáť. Takže ja nevidím, 
že  keď  postavíme  dajakú  jedáleň,  že  prejeme.  Takto  by  sme  mohli  povedať  tak  isto  na 
štadión,  že  vlastne  prekorčuľujeme všetky  peniaze,  ktoré  by  sme dali.  Nech sa  páči  pán 
Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem  za  slovo.  Už  niekoľkokrát  tu  bolo  spomenuté  stretnutie,  ktoré  sme  mali 
v priestoroch  zimného  štadióna  ohľadom komplexnej  rekonštrukcie  tejto  stavby.  V prvom 
rade sa chcem poďakovať jednej jedinej firme, ktorá aj prišla a nám odprezentovala svoje 
nejaké  návrhy.  Žiaľ  neprišiel  nikto  iný.  K priebehu  tohto  stretnutia  sa  musím  vyjadriť 
negatívne, lebo firma prišla z môjho pohľadu kompletne nepripravená. 90% debaty bolo len 
ohľadom chladenia. Ohľadom zvyšnej, zvyšnej rekonštrukcie maximálne 10. Pričom z celého 
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som mal pocit, že táto firma nikdy nerobila komplexnú rekonštrukciu žiadneho štadióna, iba 
chladenia  zimných  štadiónov.  Ďalej  mi  dovoľte  vysloviť  pochybnosti  nad  kvalitou  danej 
ponuky, ktorú sme dostali e-mailom, keďže 5 riadkov nejakých realizačných prác a pod to 
pichnúť cenu 500 tisíc eur dokáže každý žiak strednej odbornej školy, nie nejaká firma, ktorá 
sa týmto zaoberá. Moja otázka hlavne by bola teraz v danej, v danom návrhu je, že chceme 
vymeniť trubky chladenia. Z toho mi automaticky vychádza, že chladenie ostane spôsobom, 
čpavkovým  chladením  a teda  všetky  ostatné  formy  chladenia,  ktoré  existujú  do  budúcna 
vylučujeme a vylučujeme aj  všetky ostatné firmy, ktoré by vedeli  dať ponuku na iný typ 
chladenia.  Ďalej  sa  chcem spýtať,  či  je  to  efektívne  dať  300  alebo  400  tisíc  eur  len  na 
najnevyhnutnejšiu opravu zimného štadióna, ktorý má okolo 8 000 vstupov ročne, ročne, za 
sezónu, čo sú 3 mesiace v roku, to môže byť 1 000 ľudí, môže to byť aj 400 ľudí, ktorí chodia 
častejšie,  či  je  to  vôbec efektívne.  Všetci  chceme zimný štadión.  Ja  chcem v prvom rade 
zimný štadión. Ide o to, akú cenu sme ochotní za to zaplatiť. Či si teraz postavíme zimný 
štadión, alebo v rôznych etapách sa tu budeme hrať a dáme za to 2 milióny eur a potom ďalšie 
4  roky  budeme  hovoriť,  že  nemáme  na  nič,  lebo  tu  máte  nový  štad...  nie  nový, 
zrekonštruovaný štadión. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Keď  môžem  odpovedať.  Pán  Bolaček  už  prvý  krát  bolo  rozhodnuté,  poslanci 
odsúhlasili  sumu 259 tisíc na rekonštrukciu.  Vošli ste do komisií  a nabudili  ste dojem, že 
chceme postaviť. Poďme stavať nový štadión za 2,2 milióny. Máme tu z 2017, boli tu ponuky, 
tak  poďme  stavať.  Celá,  celá  stavba,  alebo  celá  rekonštrukcia  štadióna  zastala  s tým,  že 
v komisiách ste dali, nabudili, že chceme. Už bolo odsúhlasené, už mohla prebiehať verejná, 
verejné obstarávanie a, a odrazu ste stúpili do komisií a povedali ste nie, oplatí sa nám nový 
štadión. Zas odznovu, všetko odznovu sme riešili. Teraz ste mali požiadavku, aby ste, aby 
bola ukončená posledná etapa.  Bola posledná etapa vám vyčíslená,  koľko vyjde.  Tam ste 
prikyvovali, lebo se...sedel som pri vás. Tam ste prikyvovali, že ste boli spokojný. Odrazu nie 
ste spokojný. Viete my ideme robiť ľadovú plochu a vás sa potom rieši, že keď vám dajú na 
opláštenie ponuku 400 tisíc, príklad hovorím, z akého materiálu to bude. Tak poďme riešiť, 
stopnime,  lebo  pán  Bolaček  chce  vedieť  čo  bude  o 7  rokov,  z akého  materiálu.  Možno 
materiály  sa  zmenia  pán  Bolaček  a nechápem,  viete  koľko  drobností?  My  vám povieme 
materiál, vlastne oni keď dajú ponuku tak to by mal byť certifikovaný a určite dajaké normy 
sú tam, keď nám sľúbia opláštenie, tak nedajú tam plechové dajaké laty, alebo drevené dosky 
tam nedajú určite. Hej. Vás zaujíma aký materiál bude. OK. Povieme vám materiál a ja vám 
hovorím dopredu,  vás  o mesiac  stopneme,  predĺžime,  lebo  vás  zaujíma  čo  bude,  z akého 
materiálu bude. My ešte len ideme rekonštruovať plochu a vás už zaujíma, z akého materiálu 
bude  opláštené.  Dám  vám  a vy  sa  budete  pýtať  a koľko  okien  tam  bude?  Hej.  Takže 
nechoďme dakde, riešme, riešme základné a riešme urgentné veci, ktoré potrebujeme riešiť 
a nehľadajme chyby a detaily, že ktoré vlastne, každý, každý tu vravíte, že chceme, chceme 
kaučuk, chceme aby ľudia korčuľovali, chceme všetko. Ale robíte všetko proti tomu, aby sa to 
postavilo, aby v zime mohli korčuľovať. Lebo hovorím, buď nový štadión, buď celkové úver 
aby sme minuli na tento štadión. Všetko robíte proti tomu, aby... Tak isto ako s komunálnym 
odpadom. Celý komunálny odpad ste chceli stopnúť len kvôli tomu, úprimne povedzte, že 
ako, ako sa bude spoplatňovať stavebný. Skoro. Mesto ušporilo 50 tisíc euro, hej, ale vy ste 
ho, vďaka vášmu hlasovaniu skoro neprešlo a mesto doteraz ušporilo 50 tisíc euro, ale vás 
zaujímalo, že ako budeme riešiť dosky, že vy budete proti tomu, kým vám nevyriešim presne, 
že ako vlastne nábytok bude spoplatnený. Kvôli  maličkosti.  A pritom nám treba tie hrubé 
stavby a presne chytáte  sa tu na maličkostiach,  že z čoho to bude postavené,  ako to bude 
a keď  ste  proti  tomu  beriem to  OK,  ale  treba  to  priamo  povedať  občanom,  že  ste  proti 
výstavbe, rekonštruk...aby tento rok už ľudia korčuľovali. Zoberte zodpovednosť, ja zoberiem 
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zodpovednosť,  že ak to  bude viac ako 2 milióny euro chytím,  odídem a ospravedlním sa 
ľuďom a odídem. Ja nebojím sa, lebo viem, že to nebude viac jak 2 milióny a budeme mať tu 
nový štadión. A nebojím a tak isto ako pán Balázs povedal, že treba na ministerstvá. Bol som, 
áno, včera som bol na ministerstve a máme prisľúbené tie peniaze. Máme aj na tú jedáleň 
prisľúbené peniaze. Hej. Takže, ale prisľúbené, viete aké je to. Ale bol som tam osobne včera 
na  ministerstve.  Takže  aby  sme  boli  už  fakt  v jasnom.  Nehľadajme  tu  chybičky,  kde 
zastavíme jeden kolos, ktorý vlastne... Je to váš, áno je to váš pohľad, máte pravdu, máte na to 
právo povedať si, že chcete vedieť z akého materiálu opláštime štadión a pri tom v zime sa 
nebude korčuľovať, lebo zas stopneme, lebo ostatný budú chcieť aké mám dať odpoveď na 
toto. Ďakujem pekne. Nech a páči pán Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ešte raz, bolo by fajn, aby sme sa držali predmetu rokovania a predmetu 
toho bodu, ktorý navrhol kolega Drengubiak. Bavíme sa o tom, že nám treba zrekonštruovať 
ľadovú plochu a po tejto rekonštrukcii bude táto plocha využiteľná celý kalendárny rok, teda 
nielen,  nielen  v zime,  ale  aj,  aj  v lete  pre ďalších  športovcov.  Čiže  to,  čo doteraz  možné 
nebolo. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem.  Keďže  tu  bolo  viacej  tých  tém.  K odpadu  bol  som  proti,  aby  sa  spoplatnil 
veľkoobjemový  odpad,  ktorý  sa  dáva,  ktorý  sa  dovtedy  dával  bezplatne.  Páni  kolegovia 
poslanci  už boli  čistiť  Drázus,  kde vyberali  gauč a podobne,  pračky,  takže  toľko k tomu. 
A ďalej k zimnému štadiónu. Áno to z čoho bude to opláštenie urobené, to určí cenu, že či to 
bude 300 tisíc, alebo 1 300 tisíc. Takže je to veľmi dôležitý údaj a v danej ponuke sme nemali 
zateplenie, iba opláštenie, čo sa môže urobiť z dosák a je to opláštené. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja mám pozmeňujúci návrh textu uznesenia, o ktorom sa bavíme. V zmysle 
tej debaty, ktorá tu je, myslím si, že ide o veľké nedorozumenie. Ja vidím budúcnosť zimného 
štadióna v dvoch etapách. Prvá etapa je tak, ako povedal pán primátor, ak chceme túto sezónu 
korčuľovať  musíme dať dokopy betónovú plochu,  chladenie  a všetky  náležitosti  súvisiace 
s týmito. Preto sa mi zdá troška nešťastná tá formulácia a navrhujem, aby MZ ukladá MsÚ 
zverejniť  obchodnú  verejnú  súťaž  na  realizáciu  novej  betónovej  ľadovej  plochy  vrátane 
nových  trubiek  chladenia,  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov  zo  Zimného  štadióna 
Ondreja Nepelu a vynechať akúkoľvek etapizáciu. Nakoľko neexistuje zatiaľ zhoda o tom, čo 
so zimným štadiónom do budúcna, resp.  nevieme zatiaľ  nájsť spoločnú nejakú reč v tejto 
veci,  alebo dohodnúť sa v nejakých veciach  a chýbajú  tu  koncepčne nejaké  podklady pre 
ďalšiu skupinu poslancov na rozhodnutie, navrhnem túto vec považovať v tejto rovine ako 
som ju dal za realizáciu poruchy, ktorá tu je a ak chceme, aby sa, aby sa to dalo dokopy tak 
k tomuto vyhlásiť verejné obstarávanie. Zvyšok čo sa týka plášťu, strechy a pod. ak chceme 
väčšiu,  širšiu diskusiu k tomuto laicky odborného charakteru nechám na mestské,  teda na 
MsÚ  a na  poslancov  je  otázkou  myslím  času,  viacej  času,  ktorý  k tomu  potrebujeme. 
Akékoľvek prísľuby finančné zo štátu, sme im otvorení, ktokoľvek nám bude chcieť pomôcť 
zo štátu, alebo štátnych orgánov, investovať do opláštenia, alebo do novej techniky, ktorá je 
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mimo  chladenia  betónovej  plochy,  ktorú  potrebujeme  dať  do  poriadku,  pretože  to  je 
v havarijnom stave, budeme samozrejme privítaný, môžeme to privítať a môžeme byť na to 
pripravený. Ale aby som zamedzil dneska nejakému, nejakému zdržiavaniu tejto veci, pretože 
by som bol  veľmi rád,  keby občania v tejto  zimnej  sezóne korčuľovali,  tak navrhujem to 
znenie,  ktoré som uviedol  bez akejkoľvek etapizácie,  vyhneme sa  myslím si  rozporu  so 
zákonom o verejnom obstarávaní a máme to ako čistú záležitosť. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. poprosím pán predsedajúci poslanecký klub sa poradí. Poprosím 5 minút 
prestávku. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Však prestávka 5 minút a ďalší budú pokračovať. Prestávka sa môže kedykoľvek vyhlásiť. 

p. primátor Michal Domik
Takže vyhlasujem 5 minútovú prestávku a budeme ...

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
...pokračovať, aby sme sa dohodli pokojnejšie, aby sme si tu nevymieňali názory zbytočne 
donekonečna. Ďakujem. 

Dobre,  takže  môžeme  začať.  Pokračujeme  v našej  debate.  S faktickou  poznámkou  pán 
Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Takže sme sa dohodli  s pánom poslancom Kováčom na spoločnom návrhu, aby 
nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Takže text uznesenia bude z dôvodu havarijného stavu 
zimného štadióna MZ ukladá MsÚ vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu zimného 
štadióna  v rozsahu  realizácie  novej  betónovej  ľadovej  plochy  vrátane  nových  trubiek 
chladenia,  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov  zo  Zimného  štadióna  Ondreja  Nepelu. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem každému. Ja by som len toľko chcel povedať 
k tomuto bodu, že ja som si vás veľmi pozorne vypočul, pretože tiež som bol niekedy vo 
vedení  mesta  a samozrejme sme uvažovali  s takýmito  rekonštrukciami  a ja osobne som sa 
stretol aj s touto firmou, ktorá aj robila opravy na zimnom štadióne. Pán primátor kvitujem 
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každopádne aj tvoje rozhodnutia, hej, že si sa stretol s touto firmou, sú tieto etapy urobené. Ja 
musím sa priznať ešte k jednej veci,  že tá prvá etapa,  ktorú tu deklarujete,  alebo tá firma 
deklaruje, ja by som možno ešte k tomu, keď už tak by som mal zahlasovať, ale možno s 2 
pankreolanmi, aby som to strávil, ale by som zahlasoval, pretože nech sa korčuľujú ľudia, či 
by nebolo aj na rozmyslenie, že už keď dávame tých 300 tisíc do toho, či aj ten čpavok by 
sme nevymenili.  Pretože už by tam bolo také médium aspoň z čoho by sme nemuseli mať 
nikdy už v živote obavy. To je len také na zamyslenie, keď už rozmýšľame o takejto sume, 
ale ani nie to by bol ten môj príspevok, ale keď dovolíte, ja by som chcel dať taký poslanecký 
návrh, že skúsme urobiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu tohto zimného štadióna 
a riadnu projektovú dokumentáciu, pretože my tu všetci, ktorí sme nemusíme tu byť o 4 roky, 
ale tá projektová dokumentácia by existovala na rekonštrukciu zimného štadióna komplet so 
všetkým. Vedeli by sme presne po objektokt...po objektoch, čo by stála rekonštrukcia tohto 
zimného štadióna.  Pán primátor  tak,  ako si  spomínal  možno bude tu aj  zasadnutie  vlády, 
možno po nejakom čase budú aj  nejaké výzvy na rekonštrukcie týchto zimných štadiónov 
a my by sme boli patrične pripravení na tieto veci, kde by sme vedeli ukázať, preukázať, že čo 
by tento zimný štadión stál. Možno budeme prekvapení, že netreba nám takúto veľkú sumu. 
Možno budeme prekvapení, že nám treba dupľovanú, dupľovanú sumu toho, o čom hovoríme. 
Čiže  ja  by  som  chcel  ten  návrh  poslanecký  dať,  aby  sme  predsa  urobili  tú  projektovú 
dokumentáciu, mali ju, keď aj sa tie práce nestihnú urobiť, ale urobí sa čo ja viem táto prvá 
etapa, o ktorej hovoríte, ale do budúcna možno tí, ktorí po nás prídu už aspoň budú vedieť, čo 
by toto celé stálo. Čiže nie v zlom, len, len je to také myslím že aj koncepčné, aj pre jednu 
stranu možno aj pre druhú stranu. Čiže ja by som len tento návrh chcel dať, aby sme, aby sme 
mali niečo po ruke, čo zo šuflíka vyberieme, keď niekto povie, že pri, vyjde nejaká výzva, 
lebo môže o tom výjazdovom rokovaní, kde by som vedel ukázať áno, tak na druhú etapu, 
alebo ja neviem na zateplenie štadióna potrebujme presne toľko, lebo je to vyčíslené. A určite 
v tej projektovej dokumentácii bude aj napísané druh zateplenia a všetky tieto odborné veci, 
o ktorých tu sa bavíme a budeme to mať čierne na bielom. Čiže ja by som len toľko chcel 
k tomuto. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mal by som ešte 3 krátke otázky. Prvá by bola v podstate na rozpočet mesta, či máme sumu 
310 tisíc s DPH, pardon 320 tisíc v rozpočte naplánovanú na túto prvú fázu, či je to kryté 
v rozpočte. Podľa môjho názoru nie, ale nech sa páči, kompetentnú osobu by som sa chcel 
opýtať. To je s izoláciami prvá fáza s DPH, to je 320 tisíc.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem, alebo nechám....Tak odpoviem. Vlastne máme to v úvere. Máme kontokorentný 
úver takzvaný. Hej a vlastne tá suma 1,5 milióna čo sa tu preferuje, že máme, vybrali sme 
úver nie, my sme len rezervný úver vybrali, aby sme vedeli odstrániť tieto havarijné stavy, 
ako stavba školskej jedálni, alebo teraz vlastne ten štadión, hej, v katastrofálnom stave ako je, 
tak aby sme ho vedeli opraviť. Takže to je kontokorentný úver, vieme ísť, máme to pokryté 
z toho úveru.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Otváram si materiál z MsÚ, úver je rozdelený do jednotlivých položiek, tam je 259 tisíc, nie 
320 tisíc. Dobre. Poďme ďalej. Chcem sa opýtať...
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p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to, ešte by som reagoval. Keď bude nutné, to je len nástrel, prvá suma, ktorá 
vlastne pôjde do verejného obstarávania, hej. Z ktorej určite len nižšie môže ísť. Takže táto 
cena môže ísť nižšie. Teraz bude pol rok, keď budeme vyhodnocovať a budeme robiť nový 
rozpočet. takže a sú tam priestory. Na verejnom obstarávaní sme získali  dajakých 70 tisíc. 
Takže keby bolo nutné, tak by sme presunuli tie peniaze na túto fázu. Keby tam trebalo to 
doplatiť. Ale najprv nemáme, toto je len prvý nástrel, tá najvyššia cena, za ktorú by to urobili,  
urobila táto firma. To neznamená, že táto firma to aj bude robiť. Takže kvôli tomuto. Nech sa 
páči ďalšia otázka.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďalšia otázka by bola v podstate skôr na pána zástupcu primátora, keď si môžem dovoliť takú 
otázku. Ak som dobre preštudoval materiál objem čpavku neklesne, zostane tak isto naďalej 
6,7; 6 – 7 ton. To znamená z hľadiska ohrozenia obyvateľov, z hľadiska technológie urobíme 
dajaký  krok  dopredu,  alebo  len  dáme  320  tisíc  za  to,  aby  sme  sa  vedeli  jednu  sezónu 
korčuľovať. Ale hlavne na to hľadisko ohrozenia obyvateľov by som sa chcel opýtať.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Čo sa týka bezpečnosti prevádzky zimného štadióna havarijný stav nastal pri poruche ľadovej 
plochy. Tam došlo k úniku. Tým, že sa zrekonštruuje ľadová plocha, vymenia sa armatúry, 
trubky, tak vlastne sa zvýši bezpečnosť a predíde sa nejakej priemyselnej havárii. Strojovňa 
podlieha pravidelným kontrolám, revíziám a tým pádom je v zodpovedajúcom technickom 
stave podľa súčasných právnych noriem. Samozrejme keď by došlo k druhej etape realizácie 
rekonštrukcie zimného štadiónu, znížila by sa hmotnosť amoniaku z 7 ton na 1, tým by sa aj 
pomerne znížilo nebezpečenstvo a ohrozenie. Samozrejme nechcem, nerád by som bol, aby sa 
tu  začalo  hrať  na  nejakú  strunu,  že  teraz  tu  máme nejakú časovanú bombu,  alebo  niečo 
podobného,  ale  to  súčasné  zariadenie,  ktoré  tam je  namontované  a prevádzkované  je  pod 
dohľadom ako vyhradené technické zariadenie každé a pod pravidelnou kontrolou. Čiže tým 
pádom je zabezpečená jeho bezpečná prevádzka.  Toľko. Dúfam, že stačí takáto odpoveď. 
Samozrejme je  spracovaný havarijný plán,  všetky tieto  náležitosti,  ktoré sú tam, výstraha 
v prípade úniku amoniaku, je tam čidlo, ktoré by upozornilo atď., atď. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán...

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Môžem dokončiť ešte ten príspevok, lebo ste hovorili aj vy popri tom....

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
....že  či  jednou krátkou.  Takže  v podstate  vyzerá  to  tak,  ako by sme urobili  jednu veľmi 
náročnú údržbu, ktorú síce nazveme investícia, lebo je to investícia, len nezmení a nič, ale, ale 
320 tisíc minieme a nemáme vyhliadku ďalej do budúcna. Teraz by som sa chcel opýtať pána 
primátora. Teraz by som sa chcel opýtať pána primátora. Pred chvíľou si sa vyjadril, že pán 
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primátor, že celé to sa to zvládne do, do 2 miliónov eur, že keď nie, ty sa vzdáš funkcie. To 
máme brať ako dajaký verejný prísľub. Alebo to....

p. primátor Michal Domik
Áno. Verejný prísľub pokojne. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Hej. Ja držím....

p. primátor Michal Domik
Ja za všetko čo poviem zodpovedám. Ja sa nebudem skrývať za nikoho. Takže to je verejný 
prísľub, že...

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja...

p. primátor Michal Domik
... to bude maximálna cena, lebo viem, že ako ešte tú cenu zbijem. Ale zas ste pán poslanec 
zavádzal občanov. Treba fakt dbať na to, ako hovoríte, že nič sa nezmení. Máme 20 km 30-
ročných trubiek, ktoré môžu hockedy, už, už vybuchujú, ale vďaka bohu, že len na 3-och, 4-
och miestach. O rok to môže byť na 10-tich, na 12-tich. To je prvoradé čo sa zmení, že budú 
tam rúrky, ktoré vydržia ďalších 30 rokov a budú to nové rúrky a poznámka tak isto pána 
poslanca Bischofa, že bude tam nová plocha, ktorá bude z ACL betónu, hej, ktorá vlastne 
bude plochá, krásna, jak sa hladká, ktorá sa bude môcť využívať aj na korčuľovanie, na letné 
korčuľovanie, na hocičo sa bude dať. Môžem tam usporiadávať trhy, usporiadávať koncerty 
celoročne.  Čiže nie je to, že nič sa nezmení, ale zmení sa to. Teraz momentálne to nie je 
možné, nakoľko betón je popraskaný, deravý, sú tam také, po tých opravách. Takže už praská 
a rozpadáva sa celý betón. Takže veľa sa zmení. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ospravedlňujem sa.  Už som to trošku v podstate  príliš  odľahčil.  Samozrejme je  to jedna, 
predsa len rekonštrukcia a bude to mať tieto prínosy. Takže z tohto hľadiska sa áno trošku 
ospravedlňujem, ale,  ale,  ale mne vadí tá koncepčnosť do dlhodobého hľadiska,  že,  že tu 
nejdeme nikde zamontovať, iba toľko. Ďakujem. Ukončil som túto tému zo svojej strany.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. Nech sa páči.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem. Ja by som sa chcel len k tomu vrátiť ešte raz. Nevieme spojiť etapu č. 1 a 2 a máme 
pokoj aj na 30 rokov, lebo je tam také médium ako má byť, hej. Nikde nie je zaručené, že ten 
zimný  štadión  my  dokončíme,  hej,  ale  hovoríme,  že  máme  rezervy  atď.  Tak  teraz  ja  si 
myslím, že či 300 či 400 tisíc, keď máme ten úver. Ja viem, že to nie je hocičo, ale máme 
pokryté, ja beriem z praktického hľadiska, máme tam také médium a také zníženie, aké by 
možno trebalo. To len na zamyslenie.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to reagovať. Zas že by som nešiel proti, alebo takto. Áno máte pravdu, tých 
100 tisíc hej, mám prepočty všetky peniaze a, je to tak fakt len 100 tisíc, ale čo sa týka toho 
Vargového  poľa,  celé  Vargové  pole  chceme  urobiť  a tam  každý  halier,  fakt  každé  euro 
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potrebujeme.  Ale  nebojím  sa  toho,  že  to  vieme hockedy  vysúťažiť  a určite  budeme  v čo 
najbližšej dobe. Nebude toto, aby sme si niečo urobili a zakryli, ale budeme fakt sa snažiť, 
aby sme tie peniaze na ten štadión, dokončenie a ja budem rád, keď bude opláštený. Bude 
vlastne hlavne tá 2 fáza ako pán poslanec Burdiga vravíte, tak určite je to zo 7 ton na 1 tonu 
veľmi zaujímavé, za tých 100 tisíc, že OK, ale môžeme to prejednať medzi tým možno za 3 
mesiace,  že  aby  sme  to  teraz  nepreberali,  ale  môžeme to  v priebehu  toho,  kým sa  bude 
pripravovať, to už je, že áno odsúhlasíme. Uvidíme teraz, keď budeme vlastne nastavovať 
nový rozpočet koľko sme ušporili a koľko vlastne peňazí vieme obetovať na toto. Takže to 
určite  s ostatnými  poslancami  prejednáme,  aby sme  aj  túto  fázu  možno  tento  rok  už,  už 
vlastne s tou rekonštrukciou tohto štadióna vlastne tak isto odovzdali.  Hej,  že tá fáza,  ale 
o chvíľu príde aj tá fáza, že poďme do tej strojovne 400 tisíc a ujdú nám tie peniaze. Ďakujem 
veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Lach s faktickou poznámkou.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Keď  prijmeme  filozofiu,  že  ideme  rekonštruovať  zimný  štadión  po  etapách  nikde  sa 
nezaväzujeme k tomu, že je taký ako kde budú vzdialené časové odseky. Môžu sa realizovať 
čo ja viem 2 etapy v priebehu jedného roka. Všetko bude závisieť od finančných zdrojov. 
Čiže my si vytvárame priestor na to, aby sme mohli niečo urobiť. Tu, tu nejde o to, že chceme 
niekomu nahrávať, nejakej firme, alebo podobne. Jedná sa len o to, aby tieto etapy, aby sme 
vôbec pripustili, že budú etapy. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Môj návrh by smeroval tým smerom, ako pána kolegu poslanca Burdigu. Keďže 
z môjho pohľadu v tomto návrhu, ktorý máme teraz si do budúcna vlastne zúžime možnosti 
firiem,  ktoré  by  mohli  sa  úspešne  uchádzať  o realizáciu  chladenia,  keďže  do  budúcna 
plánujeme aj zníženie toho čpavku, aj výmenu celej strojovne. Tak dávam poslanecký návrh 
a teda, že práce, ktoré by sa vykonávali by boli realizácia novej betónovej ľadovej plochy, 
výmena  celého  systému  chladenia  vrátane  trubiek  pod  plochou  a montáž  zánovných 
mantinelov zo Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Som si vedomý, že to bude mať dopad na 
rozpočet a teda že to bude stáť viacej ako, ako máme momentálne na to vyhradených, ale 
nemám najmenší  problém zahlasovať  za  návrh,  kde  spojíme  aj  výmenu  celého  chladenia 
spolu s ostatnými týmito už pomenovanými realizačnými prácami. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Keď, keď môžem zas aby sme neodišli. Fakt je tu ďalších 400 tisíc, ktoré mesto nemá a fakt 
nechceme zaťažiť. Už to, že ideme fakt do tejto prvej fázy, že sme ochotný dať tých 300 tisíc 
a nedajbože ešte tých 90 tisíc dá sa, ale aby sme dali 700 tisíc len tak tento rok to je strašne 
veľa peňazí. A máme strašne veľa práce, fakt toto okolie dať do poriadku. Takže dobre tak 
isto  prijímam  ten  návrh,  dáme  o ňom hlasovať.  Nech  sa  páči  pán  Kováč.  Aha  prepáčte. 
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja len k odznenému by som pár vecí. Ja vás chcem pekne poprosiť, 
nespájajme akékoľvek teda s prácami okolo zimného štadióna v súčasnosti na fázovaní, ktoré 
má viesť k nejakému výsledku, ktorý nie je jasný. Zbytočne tu zavádzame sami seba, občanov 
a všetkých  tých,  ktorí  okolo  toho  by  chceli  niečo  robiť.  Ak  chceme,  aby  zimný  štadión 
vyzeral  inak  a aby  sme  vypracovali  nejakú,  nechali  vypracovať  nejakú  projektovú 
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dokumentáciu,  malo  by  to  byť  výsledkom  verejnej  diskusie.  Nejakého  konsenzu  a nie 
zámerom niekoľkých jednotlivcov. Áno takto by sme chceli aby ten štadión vyzeral a bodka. 
A teraz   toľkoto  peňazí  bude  stáť,  niekoľko  projektov  v minulosti  sme  tak  realizovali 
nešťastne. Ja teraz neviem povedať, či verejnosť má záujem len o tréningovú plochu, alebo 
o štadión so sedením pre 100, 1 000, 5 000 divákov. Neviem kto z vás to vie povedať, či tú 
halu chceme používať aj na iné účely ak na hokej alebo, a podobne. Myslím si, že akýkoľvek 
projekt a akýkoľvek zámer by mal byť výsledkom nejakej verejnej diskusie k tomuto, ktorú 
môžeme týmto rozbehnúť a ktorú môžeme  nejakým spôsobom začať pokiaľ by to malo byť 
prioritou toho MZ. Ale to sa treba rozhodnúť a dohodnúť sa, akým spôsobom ďalej. Prosím 
ideme riešiť havarijný stav a preto ten návrh tak, ako bol postavený a ten problém ako ho 
vidíme, že je riešiteľný tým verejným obstarávaním na výmenu toho, tých trubiek a výmeny 
betónovej plochy a montáže tých mantinelov sa mi zdá voči tomu, aby sme spustili zimnú 
sezónu za veľmi korektný, jednoznačný a jednoduchý. Všetko ostatné prosím skúsme nejako, 
v rámci nejakého poslaneckého návrhu, ktorý tu už padol, alebo padne možno vypracovať 
teda  ten  projekt.  To  znamená  otvoriť  verejnú  diskusiu  o tom,  čo  ľadový  štadión  a čo 
z ľadového štadióna očakávame a kedy. Na základe toho to potom môžeme uzavrieť a potom 
môžeme  zadať  projektovú  dokumentáciu  a potom  na  základe  projektovej  dokumentácie 
môžeme zistiť, koľko to bude stáť peňazí. Samozrejme sú to len orientačné, hoc aj rozpočtové 
ceny,  ale  vždy orientačné  a na základe toho potom s čistým svedomím môžeme mať pod 
pazuchou, alebo v šuflíku niekde projekt, o ktorom vieme, že bola verejná diskusia a že sme 
s tým  v širokom  pléne  občanov  súhlasili.  Toto  je  k tomuto  prosím.  Zámena  chladiaceho 
média, ja sa tomu úprimne povedané nerozumiem, nie je to, podľa mňa je to tiež dobrý nápad 
v tomto smere uvažovať. Samozrejme stojí to veľa peňazí. Otázkou je, či v tejto etape by bolo 
možné  v rámci  verejného  obstarávania  dať  do  verejného  obstarávania  podmienku,  aby to 
potrubie znieslo aj inú formu, alebo teda iné médium, ktoré by chladilo, pretože naozaj asi ten 
čpavok nebude to najbezpečnejšie ani to najmodernejšie. S tým môžem len súhlasiť. Ale zase 
na druhej strane pokiaľ to nie sú peniaze v trubkovaní by teoreticky tá vôľa mohla byť, tzn. že 
by  sme  sa  mohli  zmestiť  do  tých  peňazí  v trubkovaní  na  iné  médium.  Ale  tomu  sa  ja 
nerozumiem a do tohto ja sa zapájať nechcem, lebo neviem či neexistuje teda ešte nejaké iné 
chladiace zariadenie, alebo teda chladiace médium ako je čpavok. Nenaštudoval som si to. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Pekný deň každému. Môj názor poznáte, ja som už dosť energie stratil pri 
týchto rokovaniach, alebo pri tejto problematike. Za pôvodný návrh predložený v programe 
hlasovať nebudem v žiadnom prípade. Stále som bol zástancom komplexného riešenia a jedna 
z možností je, ktorú som presadzoval, bol vždycky výstavba. Mrzí ma v súvislosti s tým, že 
sme si nedopriali nejaké komplexnejšie pohľady a názory tých, ktorý sa tomu venujú. Či už to 
bola  konferencia  Slovenského  hokejového  zväzu.  Vypočuli  sme  si  jednu  etapu,  ktorú 
prezentoval zväz. Tú druhú, kde ten súkromný sektor už nie. Čiže nemáme ucelené obrazy. 
Bolo  tu  to  jednanie  spomínané  v piatok,  nešťastné.  Tí,  ktorí  ste  neboli  o nič  ste  neprišli. 
Výsledky ste  sa  dočítali  tu  v materiály,  v maily.  Takže  nám z pohľadu, keď hovorím ako 
predseda  hokejového  zväzu  toto  riešenie  samozrejme  bezpečnosť,  financie  sú  prvoradé 
a zohľadňujem ich a rešpektujem, ale v rámci komplexnosti predĺženia sezóny nepomôže. To 
že tam bude florbal, volejbal a koncert a pod. je, môže byť prínosom, ale moja predstava bola 
a obhajujem hokejistov, ktorí podľa pána Domika nie sú, že sezóna, že nemáme žiadnu, že 
sezóna môže a trvá žiaľ len 3 mesiace a čiže o koncepčnosti a rozvoji tohto športu v meste sa 
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nedá hovoriť.  Nevidím ani  krajné riešenie ako tragické  a tiež by to  mohlo pomôcť jednu 
sezónu jednoducho vynechať. V rámci ankety, tu čo pán Kováč spomína, verejnej diskusie, 
prieskumu, možno pán Ocelník to hodí hneď na stránku, či chcete zimný štadión sezónu túto 
sezónu, alebo nie.  Že by sa ľudia rozhodli  a tu je priestor,  by sa vytvoril  na to,  aby sme 
konceptnejšie riešili a konečne si vypočuli tých, ktorí ponúkajú iné možnosti a nie len strieľali 
sumy a, a odhady krížom krážom. Takže ja za pôvodný návrh nezahlasujem. Za pozmeňujúce 
niektoré sú rozumné, rozhodnem sa pri hlasovaní. Ďakujem za pozornosť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď môžem ešte takú otázku. Bo vyznelo tam zas moje meno, že nie sú. Kde budú 
trénovať  potom  vaše  deti,  keď  nebude  tento  štadión  aspoň  túto  zimu.  Že  kde,  kde  ste 
pripravený trénovať s vašimi hráčmi. Buďte tak dobrý mi odpovedať pán B...pán Kemény. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vy celý čas tvrdíte, že hokej neexistuje, že nie sú žiadni chlapci. Ja som s rodičmi tu naznačil 
na  kongrese  a pri  stretnutiach,  že môže nastať  aj  situácia  taká,  z titulu  plánovaných prác, 
alebo na zimnom štadióne, že jedna sezóna sa vypustí, takže...

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ešte  raz  sa  vrátim  k predmetu  rokovania  tohto  bodu  a rokujeme  o tom,  že  chceme 
zrekonštruovať havarijný stav.  Uniká nám čpavok. Chceme zachrániť sezónu, máme nové 
mantinely,  chceme vybudovať betónovú plochu, ktorá bude slúžiť celoročne.  Máme na to 
vyčlenené  nejaké  peniaze.  Na nič  ostatné  v súčasnosti  peniaze  nemáme.  Všetko to,  čo  tu 
zaznelo je normálna súťaž verejnej diskusie, ktorá ešte len nastane. Na toto všetko máme čas. 
Poďme opraviť to, čo nám treba opraviť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Balázs. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Matúš my aj na to nemáme peniaze, aj na to si berieme úver. A tuná sa debatuje o tom, že je 
to súčasť jedného komplexu, jedného klziska hej, a že o tom. Takže je to súvisiace, prosím ťa, 
nevytrhávaj to z kontextu. Chcem sa opýtať odborníkov, stavbári sú tu. Je jedno či budeme 
chladiť jednu tonu čpavku, alebo 7 ton čpavku. Sú tie prevádzkové náklady rovnaké? 

p. primátor Michal Domik
Na to keď môžem odpovedať. Jasné, že nie sú. Nie je ani jedno, že či budeme chladiť s novou 
technológiou, alebo starou technológiou. Jasné. Nie je jedno, či bude, logické, veď to je celé 
logické, na to netreba stavbárov, takže tak isto nie je jedno, či bude štadión opláštený, alebo 
nebude. Takže to je jednoduchá odpoveď. Ale nemáme na to peniaze. Lebo potom môžeme 
ten čpavok vymeniť, tak isto by som bol rád, keby aj tá technológia, lebo tá technológia už je 
tak nová, že by nám mohla vyhrievať jeden zážitkový bazén. Hej. Takže čak... lebo už aj 
s týmto počítame,  že do budúcna,  keď náhodou sa nám podarí  zohnať dajaké  peniaze na 
plaváreň,  alebo urobiť dajakú menšiu plaváreň,  tak vlastne táto technológia,  zato sme ani 
nechceli,  aby sme stavali  dakde inde štadión,  bo inde  nejde,  ani  vedľa nedá sa postaviť, 
nakoľko sú tam, je tam kanalizácia. Takže už počítame aj s touto alternatívou. Hej. Tá firma 
nám  povedala,  že  je  tam  toľko  energie  teplej  vody,  čo  produkuje  tá  nová  technológia 
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chladiaca, že by jeden zážitkový bazén vedela vyhrievať. Hej. Takže počítame už aj s takouto 
alternatívou. Takže určite keď znížime čpavok menej, keď dáme novú technológiu zas je tam 
menšia spotreba energie. Takže je to opodstatnené, a je to, ale nie až tak, že by nám to rýchlo 
navrátilo, ako je to pri osvetlení. Že vymením osvetlenie a sa nám v cene elektriky vráti celá 
tá energia. Takže bolo by to minimálne návratnosť na dajakých 5 – 6 rokov. Nech sa páči pán 
Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Presne  na  to  som pán primátor  narážal.  Áno,  že  tou  ušetrenou energiou by sme dajakou 
formou  nevedeli  splácať  ten  úver,  leasing,  hocičo.  Takže  presne  na  toto  som  narážal. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pred 2-mi, alebo 3-mi mesiacmi, keď sme sa začali prvý krát baviť na zastupiteľstve o tej 
možnosti, že, že urobiť rekonštrukciu len toho havarijného stavu, tak som bol jeden z tých, čo 
hovoril, že, že skúsme teda, ale si keďže v tom čase lietali nejaké, nejaké informácie, že tu 
boli nejaké v minulosti ponuky nejakých investorov atď. tak som povedal, že, že skúsme si 
k tomu sadnúť, neponáhľajme sa, dajme, oslovme firmy, ktoré ak teda také sú, že či dajú 
dajaké  ponuky čo  vedia urobiť,  za  akých podmienok.  Prešli  teda  2 – 3 mesiace  a žiadna 
zázračná ponuka na stole nie je.  Aspoň ja teda o nej neviem. Peniaze na kompletne nový 
štadión nemáme v tejto chvíli. Čiže v podstate po tých 2 – 3 mesiacoch sme, sme v situácii, 
že, že dobre budeme ešte čakať na nejaký zázrak, že, že vláda dá nejaké peniaze, čo teda 
pochybujem, že teraz necelý rok pred voľbami bude dávať na, peniaze rozdávať na  zimné 
štadióny. Skôr bude dávať zase nejaké sociálne balíčky. O investoroch tiež teda nič nevieme, 
takže, takže buď je možnosť, že teda budeme čakať ďalej, ale to znamená, že minimálne 1 
sezóna bude pasé a to sa netýka len hokejového klubu. To sa týka aj, aj toho, že občania mesta 
si nebudú môcť ísť zakorčuľovať, čo je jedna z mála aktivít, čo sa tu dá robiť v zime. A alebo, 
alebo  urobíme  aspoň tú,  tú  rekonštrukciu,  aby,  aby aspoň tie  3  mesiace  v roku fungoval 
ľadová plocha a ďalších 9 mesiacov v roku by mohlo, mohli fungovať nejaké iné aktivity, 
pretože v tejto  chvíli,  doteraz,  doteraz dlhé roky sa štadión využíval  tie  3 mesiace v roku 
a potom bol zavretý, nedal sa na nič používať. Ten dôvod, čo mňa presvedčilo, že, že teda 
okrem toho, že nemáme peniaze na kompletne nový štadión, čo by som ja bol veľmi rád, keby 
bol,  je  ten,  že,  že  po  tejto  rekonštrukcii  to  nie  len  bude  možné  využívať  tie  3  mesiace 
s ľadovou  plochou,  ale  ďalších  9  mesiacov  sa  tam  bude  môcť  hrať  hokejbal,  inline 
korčuľovanie, proste bude sa tá plocha dať využiť na iné účely. Takže to je dôvod, prečo, 
prečo  som  za  aj  keď  hej  nie  je  to  možno  to  najideálnejšie  riešenie,  ale,  ale  nežijeme 
v ideálnom svete, že žiaľ. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže niekto sa nehlási po dlhej debate. Takže uzatváram diskusiu. Poprosil 
by som pána Drengubiaka o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Takže môj návrh na uznesenie znie: z dôvodu havarijného stavu zimného štadióna MZ ukladá 
MsÚ vyhlásiť VO na rekonštrukciu zimného štadióna v rozsahu realizácie novej betónovej 
ľadovej plochy vrátane nových trubiek chladenia, vrátane montáže zánovných mantinelov zo 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik
Ešte nech sa páči o doplnenie pána Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ešte doplním na koniec vetu a súhlasí s čerpaním úveru na tento účel. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nebol  toto  náhodou  bod  programu  a tie  ostatné  pozmeňujúce  návrhy  odzneli  od  kolegu 
Bolačeka, Burdigu. Toto nebol asi pozmeňujúci návrh. Bol? Bod programu to bol. Návrh na 
uznesenie a nie pozmeňujúci návrh. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ja sa spýtam z procedurálneho hľadiska vedenie mesta, či teraz je, či teraz budeme hlasovať 
o znení  uznesenia,  ktoré  som predniesol,  alebo či  najprv  sa  bude hlasovať  o jednotlivých 
pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tu padli. Tohto uznesenia. Ja som, toto bolo, toto bola zmena 
pôvodného, pôvodného textu uznesenia. Teraz som predniesol zmenu, ako by malo uznesenie, 
ktoré som na začiatku predniesol, ako by malo podľa mňa vyzerať. Medzi tým padli ďalšie 
pozmeňujúce návrhy. Toto je len text uznesenia. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže poprosím pána poslanca Burdigu o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem  pekne.  Bol  to  poslanecký  návrh.  Ja  by  som  žiadal  vypracovanie  projektovej 
dokumentácie  na  rekonštrukciu,  kompletnej  projektovej  dokumentácie  na  rekonštrukciu 
zimného štadióna v Rožňave. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme. 
Za 7, proti 7, zdržali sa 2. Nebol schválené. 

Teraz by som poprosil pána Bolačeka, aby povedal svoj pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. pozmeňujúci návrh znie: MZ ukladá MsÚ zverejniť VO na rekonštrukciu 
zimného štadióna. Realizačné práce budú realizácia novej betónovej ľadovej plochy, výmena 
celého  systému chladenie  vrátane  trubiek  pod plochou,  montáž  zánovných mantinelov  zo 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme.
Za 5 poslancov, proti 8, zdržali sa 2 poslanci.
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Teraz by som poprosil pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh už aj s tým čerpaním úveru.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Text uznesenia...

p. primátor Michal Domik
Áno.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Text uznesenia, o ktorom budeme hlasovať, čiže je to text celého uznesenia tak, ako sme sa 
spoločne dohodli s pánom poslancom Kováčom. Takže text z nášho uznesenia znie: z dôvodu 
havarijného stavu zimného štadióna MZ ukladá MsÚ vyhlásiť VO na rekonštrukciu zimného 
štadióna  v rozsahu  realizácie  novej  betónovej  ľadovej  plochy  vrátane  nových  trubiek 
chladenia,  vrátane  montáže  zánovných  mantinelov  zo  Zimného  štadióna  Ondreja  Nepelu. 
A súhlasí s čerpaním úveru na tento účel. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujte.
Za 11 poslancov, proti 2, zdržali sa 2.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
u k l a d á
Mestskému úradu v Rožňave z dôvodu havarijného stavu Zimného štadióna 
v Rožňave vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu Zimného štadióna v Rožňave 
v rozsahu realizácie novej betónovej ľadovej plochy vrátane nových trubiek chladenia, 
vrátane montáže zánovných mantinelov zo zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave 
s ú h l a s í 
s čerpaním úveru na tento účel
Z: prednostka MsÚ
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: x1.
doplnený bod č.1 – Rekonštrukcia ZŠ v Rožňave – PN M. Drengubiak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

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

   Proti:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček   

   Nehlasovali:

 Roman Ocelník    
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Poprosím vás teraz hlasovanie o celom. Už celé? Dobre. Super. Takže bolo schválené. 

K     bodu rokovania č. 6 Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov   
Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem ako 2 člena pána Ing. Jána Lacha. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím o zopakovanie návrhu. Pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Takže navrhujem za druhého člena pána Ing. Jána Lacha.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Dávam hlasovať. Ďakujem. 
Za 13 poslancov, proti 1, zdržalo sa, zdržali sa 2 poslanci.

Teraz hlasujme za celkový návrh už aj s pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. 
Za 14 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ú h l a s í  
s predložením návrhu na vymenovanie nasledovných zástupcov mesta Rožňava za členov Rady 
riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava:
1. Michala Domika
2. Ing. Jána Lacha
ž i a d a 
primátora mesta predložiť návrh na vymenovanie zástupcov Mesta Rožňava za členov 
Rady riaditeľov RPIC na najbližšom zasadnutí zhromaždenia členov RPIC 
Z: primátor mesta
T: 30.6.2019

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.
Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a 
informačného centra Rožňava - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

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

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

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   
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K     bodu rokovania č. 7 Odvolanie pani profesorky Janky Mičudovej a delegovanie nového   
zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v     Rožňave  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V súlade s uznesením č. 3/5/2019 Komisie vzdelávania a mládeže navrhujem delegovať Mgr. 
Matúša  Bischofa  ako  zástupcu  mesta  Rožňava  do  Obecnej  školskej  rady  v Rožňave. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ďalšie návrhy. Ďakujem uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o svoj 
návrh. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V súlade s uznesením č. 3/5/2019 Komisie vzdelávania a mládeže navrhujem delegovať Mgr. 
Matúša Bischofa ako zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujte.
Za 12 poslancov, proti 2, zdržali sa, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e    
1.Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej z Obecnej školskej rady v Rožňave
2.Delegovanie Mgr. Matúša Bischofa ako zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v 
Rožňave
u k l a d á
oznámiť znenie uznesenia Obecnej školskej rade v Rožňave 
T: do 14.6.2019
Z: prednostka MsÚ
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.
Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej a delegovanie nového zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej 
rady v Rožňave - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Proti:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs    

   Nehlasovali:
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K     bodu rokovania č. 8 Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave  
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Chcem sa spýtať či tu je zástupca komunitného centra.

p. primátor Michal Domik
Áno tu je. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja  by  som  bol  rád,  keby  povedal,  alebo  povedala  nejaké  tie  najdôležitejšie  veci.  Teda 
najväčšie problémy a výzvy do najbližšieho obdobia. Nejaké návrhy v čom, v čom MZ môže 
pomôcť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Snáď len na úvod a dovysvetlenie. Na zasadnutí komisie sociálnej sa zúčastnila tak 
jak  na  každom  zasadnutí  zástupca  komunitného  centra  si  pozývame,  bola  vedúca 
koordinátorka pani Marcela Tomášiková, ktorá žiadala o možnosť prezentovať svoju činnosť, 
alebo činnosť komunitného centra  na zastupiteľstve.  My ako sociálna  komisia  sme úplne 
v obraze  a sme  v pravidelnom  prehľade  ich  činnosti.  Teraz  mesačne,  v minulosti  v 2-
mesačnom cykle. Takže sme to doporučili vzhľadom k skutočnostiam, ktoré sa tu odohrali 
v minulosti,  aby sa veci vysvetlili a táto prezentácia by objektivizovala veci. Naša podpora 
ako  sociálnej  komisii  v,  a súčinnosť  v rámci  komunitného  centra  a sociálnej  komisie  je 
dlhodobá a je na dobrej úrovni, na pozitívnej vlne. Takže oceňujeme činnosť a zmysluplnosť 
tohto  zariadenia  a stále  sme  podporovali  a budeme  podporovať  ich  aktivity  a ich  úsilie. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som tiež očakával, že pani Tomášiková v podstate tiež nejako formou sa k tej prezentácii 
vyjadrí a v podstate by som ju chcel poprosiť, či by sa nevedela dotknúť aj takej témy, ako, 
ako by mesto, alebo my poslanci sme do budúcna vedeli viac pomôcť v jej práci. Mal som 
možnosť  sa jedného takéhoto  stretnutia,  bohužiaľ  zatiaľ  len  jedného,  zúčastniť  a,  a určite 
držím palce na tú energiu, ktorú pani Tomášiková do tejto svojej činnosti dáva. Bol by som 
rád, keby sme jej vedeli byť viac nápomocní. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Tak  ja  by  som  poprosil  pani  Tomášikovú  Marcelku,  aby  prišla  nás 
v krátkosti oboznámiť. Poprosím. Trošku, keď niekoho poprosím. Pán riaditeľ znížiť trošku 
mikrofón. Už si poradila.

Mgr. Marcela Tomášiková
Tak ja vám želám príjemný dobrý deň vážené dámy a vážení páni. Je mi nesmiernou cťou, že 
tu môžem stáť a robím tak po prvý krát a mám trošku trému napriek tomu, aká som dobrá 
verbalistka.  Komunitné  centrum...  volám  sa  Marcela  Tomášiková,  pokiaľ  tí,  ktorí  ma 
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nepoznajú,  teda  by  chceli  vedieť.  Som  magisterkou  sociálnej  práce  a v minulosti,  najmä 
v posledných mesiacoch bolo nejakým spôsobom negatívne načrtnutá nielen moja odbornosť, 
ale aj teda prístup ku klientom v rámci komunitného centra v severnej časti. A práve preto 
som reagovala, pretože z minulého zasadnutia MZ po diskusii som bola rozčarovaná, akým 
spôsobom  bola  negatívne  ohodnotené  3-ročná  práca  nielen  moja,  ale  aj  mojich 
spolupracovníčok a spolupracovníkov v komunitnom centre. Takže som teda poprosila, aby 
som mohla prezentovať činnosť a nie len predloženou písomnou správou, ale ak teda budem 
vyzvaná  aj  verbálne  na  dokreslenie  situácie  čo  je  to  komunitné  centrum,  čo  robí,  s kým 
spolupracuje a samozrejme akí sú klienti a víziu do budúcnosti komunitného centra. Volám sa 
Marcela Tomášiková, som zamestnankyňou mesta, konkrétne spadám pod odbor sociálnych 
vecí  a som  občiankou  tohto  mesta.  Tzn.  v Rožňave  žijem.  Som  patriot.  Vždy  som  žila 
v okrese Rožňava, nepochádzam z Rožňavy, ale vždy som sa v rámci tohto okresu nejakým 
spôsobom  pohybovala,  pracovala,  študovala,  vychovávam  tu  svojho  syna,  ktorý  tak  isto 
navštevoval všetky ZŠ, od teda primárneho vzdelávania. Som magisterkou sociálnej práce. 
Mám štátnu skúšku zo sociálnej osvetovej práce, práva a môžeme sa pochváliť ako málokto 
na Slovensku mám štátnu skúšku aj z romológie. 20 rokov pracujem v štátnej verejnej správe 
a v neziskových  organizáciách  a mojimi  klientmi  už  20  rokov  sú  práve  marginalizované 
rómske komunity. Komunitné centrum, ktoré prevádzkuje mesto Rožňava, je zriaďovateľom, 
prevádzkovateľom a financuje ho, je teda mesto Rožňava na Krátkej 30. Veľmi srdečne vás 
pozývam  tých,  ktorí  ste  u nás  ešte  neboli  na  návštevu  nášho  komunitného  centra. 
A komunitné centrum je legislatívne zaradené medzi výkon sociálnej služby podľa zákona 
448/2008 a teda formálne musí spĺňať všetky atribúty, ktoré takáto sociálna služba poskytuje, 
vrátane  odbornosti  pracovníkov  v komunitnom  centre.  Komunitné  centrum  si  mnohí 
zamieňajú za centrum voľného času, čo však je diametrálne odlišná záležitosť a to najmä tým, 
akých  klientov  my  sústreďujeme  v komunitnom  centre,  aké  služby  poskytujeme 
a samozrejme  okrem  popoludňajších  skupinových  aktivít,  ktoré  majú  niekoľko  druhov 
v rámci, alebo teda vrátane záujmových, vzdelávacích a preventívnych sem nemalou mierou 
patrí  aj  terénne a ambulantné poskytovanie sociálneho poradenstva mojou osobou, v rámci 
teda mojej odbornosti, špecializovaného a základného. Minulý mesiac som sa dopočula, že 
veľa času trávime v kancelárii. Administratívna záležitosť tohto projektu je naozaj zaťažujúca 
a vyčerpávajúca.  Nepáči  sa  nám to  síce,  ale  tieto  formálne  záležitosti  splniť  musíme  a ja 
predovšetkým  poskytujem  v tom  chránenom  priestore,  ktorým  teda  kancelária  v našom 
komunitnom centre je, poskytujem individuálne poradenstvá. Klienti prichádzajú so svojimi 
rôznymi  problémami,  prichádzajú  ich  riešiť,  ale  mnohí  klienti  prichádzajú  len  kvôli 
sociálnemu  kontaktu.  Tzn.  potrebujú  sa  vyrozprávať,  pretože  ich  niečo  ťaží  a niekedy 
s jedným klientom strávim od 5 minút do 2 hodín len s tým, že nedôjdeme k výsledku, ale on 
má  dobrý  pocit  z toho,  že  sa  mohol  vyrozprávať  a niekomu  povedať  niečo,  čo  ho  ťaží. 
Komunitné  centrum,  ako  som povedala,  nie  je  centrom  voľného  času.  Napriek  tomu  sa 
snažíme poskytovať rôzne záujmové aktivity predovšetkým deťom vo veku od 6 do 18 rokov, 
deťom  a mládeži  a rozvíjať  ich  talent  a ich  danosti.  Ja  som  vám  v predloženej  správe 
v podstate načrtla všetky druhy aktivít, ktoré v komunitnom centre vykonávame a čo sa týka 
typov je ich viac ako 20. Opakujem ešte raz nie sú to len záujmové, sú to aj vzdelávacie 
a samozrejme preventívne aktivity, ktoré sú v našom komunitnom centre tak isto v rámci tých 
primárnych poskytovaných skupinových aktivít.  Klientmi  v našom komunitnom centre  sú, 
alebo sú teda príslušníci najmä marginalizovaných rómskych komunít, ľudia, ktorí si svojim 
spôsobom nevedia  pomôcť,  potrebujú  poradiť,  potrebujú  rôzne teda naše služby a najviac 
zastúpenou teda vekovou kategóriou  sú deti  od 6-tich,  zhruba do tých  16-tich  až 18-tich 
rokov.  A opakujem sú  to  deti,  ktoré  navštevujú  základné,  špecializované,  alebo  špeciálne 
školstvo,  deti,  ktoré  majú  rôzne  hendikepy,  rôzne  diagnózy  fyzické,  alebo  teda  v rámci, 
psychické. Tzn., že... a máme iba jeden priestor. A musíme vytvárať skupiny a zabezpečovať 
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organizovanie, aby to bolo na prospech všetkých detí, alebo teda všetkých klientov. V správe 
som uviedla a teda štatisticky je veľmi ťažké nejakým, nejak dennú návštevnosť za celých, za 
celé tie 3 roky ako komunitné centrum pracuje nejako vtesnať do nejakého čísla a tak sme si 
merateľný ukazovateľ vzali posledný mesiac, tzn. mesiac máj od 1-vého po 20-teho, kedy sa 
správa vypracovávala. Priemerná denná účasť klientov na skupinových aktivitách popoludní 
je  28,5. To znamená žiadna prezentovaná 2 – 3, teda 2 – 3 klienti,  ktorí  prichádzajú do 
komunitného centra a tam som ešte nezahrnula dospelých klientov, ktorí teda prichádzajú pre 
špecializované a základné poradenstvo. Ak by som ich zarátala s priemernou dennou účasťou 
od 3 do 6-tich klientov, tak by sme sa dosali na číslo 35. A to hovorím o priemernej. Včera 
sme mali v komunitnom centre na všetkých 4 aktivitách, ktoré sme popoludní vyvíjali, sme 
mali 40 detí napr. vo veku od 6-tich do 17-tich rokov. Ak by som za tie 3 roky povedala ešte  
jedno číslo, možno by ste boli ohúrení, ale my musíme každú jednu aktivitu skupinovú aj 
komunitnú  zaznamenať  prezenčnou  listinou  a zároveň  pripraviť  záznam  a dnes  sa  tieto 
aktivity  za  celé  3  roky  pohybujú  okolo  čísla  2 000.  To  znamená  toľko  skupinových 
a komunitných  aktivít  sme  počas  3  rokov  fungovania  komunitného  centra  pripravili. 
Financovanie.  Financuje  nás  MPSVaR,  implementačná  agentúra  ministerstva  práce,  ktorá 
poskytuje nefinančný príspevok, teda finančný nenávratný príspevok, aby som bola, aby som 
bola presná a naše platy, dalo by sa povedať, mňa a mojich kolegýň sú práve financované 
z týchto zdrojov. Mesto sa finančne spolupodieľa a na naše aktivity máme každomesačne 62 
eur. Z toho 1/3 ide, alebo teda je poukazovaná na čistiace prostriedky vzhľadom na to, že 
musíme zabezpečovať čisté a dezinfikované prostredie. Tzn. keď si to tak prerátate máme 40 
eur mesačne na to, aby sa naše deti hrali, vzdelávali, kreslili, kreatívne vyhrali, aby sme mali 
zabezpečené  ošatenie  na  prezentáciu  rómskej  kultúry,  aby  sme  niekam  odišli,  aby  sme 
zabezpečili výlet a všetky ďalšie aktivity v rámci komunitného centra. 40 eur mesačne. Je na 
šikovnosti  pracovníkov,  že  získavajú  iné  zdroje.  Že  sieťujú  organizácie,  že  získavajú 
sponzorov a musí sa poďakovať aj pánovi primátorovi, pretože na 2 veľké posledné aktivity, 
ktoré  sme  uskutočnili  a to  bola  miss  školáčka  komunitných  centier  okresu  Rožňava 
a samozrejme oslavu Medzinárodného dňa Rómov nám finančne prispel. Na tej prvej aktivite 
sme mali účasť vyše 200 ľudí. Bolo to zhodou okolností v tejto sále a na námestí, kde sme 
teda  oslavovali  Medzinárodný  deň Rómov bolo  okolo  250 ľudí.  Robíme aj  takéto  veľké 
aktivity.  V rámci  cyklu  spoznaj  svoje  mesto  sme  s našimi  deťmi  navštívili  Kalváriu, 
Hvezdáreň,  Knižnicu  Pavla  Emanuela  Dobšinského,  Chrám  nanebovzatia  Panny  Márie, 
evanjelický kostol, bolo sme vtedy ešte pri pánovi primátorovi Burdigovi v jeho kancelárii, 
kde nás milo privítal, boli sme v štúdiu RVTV, boli sme u MP, takto sme spoznávali s našimi 
deťmi zo severnej časti, s rómskymi deťmi naše mesto. Pretože mnohé poznajú iba to blízke 
okolie, v ktorom bývajú a svoju školu. A možno nejaký supermarket, kde teda občas chodia, 
ale historické pamiatky mesta, mesto a čo je za mestom, tzn. obce v okolí to nepoznajú vôbec. 
Navštívili  sme rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského, boli sme na výlete v zoologickej 
záhrade a podotýkam všetko z tých 40-tich eur mesačne. Ja si myslím, že to je celkom milá 
záležitosť, že teda je na šikovnosti pracovníkov, aby takýmto spôsobom rozvíjali ten potenciál 
detí a obyvateľov na severnej časti. Hovorila som teda o tých niektorých aktivitách. Bolo ich 
nespočet, bolo ich okolo 2 000 za tie 3 roky. Bola som trošku smutná z toho, ako niektorí 
obyvatelia  hovorili  nie  len  o komunitnom  centre  na  minulom  zasadnutí,  ale  hovorili  aj 
o severnej časti. O tom ako sa Rómovia nedokážu zmeniť, ako zostanú vždy rovnakí, což je 
výsmechom práce všetkých pedagogických pracovníkov a sociálnych pracovníkov za ich teda 
nie  len vyštudovanie,  ale  aj  snaženie  niekoľkoročné,  pretože  práve pedagogickí  a sociálni 
pracovníci venujú svoj život a v mojom prípade to tak je, pretože moja práca je zároveň aj 
mojím životom, zmene a pomoci ľuďom, ktorí sa ocitajú v ťažkej situácii, v ťažkej sociálnej 
situácii. A pokiaľ budem v komunitnom centre tak ja budem pomáhať všetkým ľuďom, ja si 
nebudem vyberať, nebudem uprednostňovať niektoré rodiny, prípadne jednotlivcov. Ja tam 
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budem  pre  ženu,  ktorá  žije  v pivnici  s 3-ma  deťmi,  pre  seniorov,  ktorí  nemajú  čo  jesť 
a sieťovaním organizácií, napr. diecéznej charity, ktorá nám poskytuje pečivo každý mesiac, 
ho rozdávame chudobným ľuďom, ktorí nemajú čo jesť. Môžeme sa pýtať, kde dajú svoje 
peniaze, akým spôsobom s nimi hospodária. Ja riešim aj tieto záležitosti, ale v danej chvíli, 
keď  niekto  potrebuje  tak  v podstate  rozdávame  aj  pečivo.  Sieťovaním  organizácií 
uskutočňujeme  rôzne  aktivity.  Ako  jedno  z mála  komunitných  centier  v okrese  Rožňava 
robíme  veľké  komunitné  aktivity,  robíme  komunitné  aktivity  sieťované  s komunitnými 
centrami, odchádzame z Rožňavy, prezentujeme rómsku kultúru, čož teda ja mám na pamäti 
a ja  chcem a naše komunitné  centrum chce  prezentovať  rómsku kultúru  napriek  tomu,  že 
vnímame,  že  je  na  zániku.  Ja  by  som pravdepodobne  asi  ukončila,  ale  ja  som zo  sebou 
priniesla  jednu  pani,  ktorá  celý  svoj  život  žije  v Rožňave.  Vôbec  nič  som  jej  dopredu 
nepovedala. Jedinú vec, ona povie pár viet. Povedala som jej, aby sa vyjadrila k tomu, akým 
spôsobom jej zasiahlo komunitné centrum do jej života a môže povedať kritiku. Pozitívnu, 
teda pozitívnu, negatívnu a ja by som teraz poprosila pani Katarínu Boldiovú našu klientku 
nášho komunitného centra, aby povedala pár viet k činnosti a k práci komunitného centra.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.

Občan mesta
Dobrý deň prajem každý. Dobre sa ma počuť? Áno?

p. primátor Michal Domik
Pokojne môžete rozprávať.

Občan mesta
Tak žijem v Rožňave veľa rokov. Tu som sa narodila. Volám sa Katarína Boldiová. Ja by som 
sa chcela  dodať len toľko, že tam bývam 15 rokov. Poznám komunitné centrum. Poznám 
pracovníkov všetkých a som veľmi rada, že sme našli takých ľudí, ako sú teraz tam. Lebo sme 
veľa dôchodcovia, veľa sociálne prípadov, veľa detí, čo naozaj žijeme veľm..., žili, žijeme 
veľmi biedne a keď tam pôjdeme, máme ťažkosti, máme hocičo len za nima ideme, aby nám 
pomáhali a vo všetkom nám snažia zo všetkých síl. Keď treba aj idú s nami kde treba, vybavia 
s nami, pomôžu a za to ja ani neviem slovami to povedať, že čo by oni za to zaslúžili. Ale aj 
ešte čo som veľmi rada, že naše deti veľmi sa vyspeli, lebo v minulosti boli takí horší. Veľmi 
zlé deti sme tam mali. Ale teraz veľmi dobre sa chovajú, vedia sa správať, čo nevedeli a teraz 
to tu úplne iné, ako keby sa narodili znova, lebo chodia tam u nich a vedia aj s týma deťmi 
komunikovať, vedia sa s nima no proste všetko. A som veľmi rada ešte raz, podotýkam, že by 
som bola veľmi rada keby nám veľa, veľa roky ešte také robotníci ako oni boli tam ešte. 
Veľmi pekne ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Marcelka.

Mgr. Marcela Tomášiková
Ja  by  som  ešte  doplnila.  Som  zabudla  na  víziu  a teda  aj  výzvu  pánov  poslancov,  pána 
poslanca Kuhna a pána poslanca Balázsa, akým spôsobom môžete vy ako poslanci pomôcť 
komunitnému centru. Častejšie chodiť hore k nám, prejsť sa, možno neformálne len tak, aby 
ste videli ten každodenný život. Na minulom zastupiteľstve tu bolo načrtnuté, ako keby to 
bolo nejaké geto, kde sa človek bojí sám prísť bez sprievodu policajtov. To nie je pravda. Ja 
tam každý deň trávim 8 hodín, aj viac, zo svojho teda času pracovného. Prísť porozprávať sa 
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s ľuďmi, čo ich trápi.  Nie len na nejaké organizované záležitosti.  Len tak svojvoľne. A ja 
predpokladám a viem, že mnohí z vás to aj robia. Nijak inak nespoznáte život ľudí len tak, že 
ta nimi prídete, budete sa s nimi rozprávať. Že ich stretnete na ulici, opýtate sa ako sa mali ja 
neviem pred 2 rokmi, ako sa zmenil ich život. A ešte jedna záležitosť. Nie všetci Rómovia sú 
marginalizovaní  na  severnej  časti,  sociálne  znevýhodnení.  Máme  tam  skvelé  rodiny 
a skvelých ľudí, ktorí pochopili, že zmena v ich živote musí pochádzať z ich vnútra a z ich 
presvedčenia. Hľadajú si prácu, vychovávajú svoje deti. Deti chodia na krúžky. Naozaj žijú 
životom, ktorý by im mohli závidieť mnohí obyvatelia aj z majority. Je skvelé, že to pochopili 
aj obyvatelia Slovenska a že 1 z rómskych aktivistov sa momentálne dostal aj do európskeho 
parlamentu. To ma teší. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a želám vám ešte krásny 
príjemný deň.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Takže tu sa treba asi  nadýchnuť.  Páni poslanci  keď môžem aj ja 
trošku  k tomuto  povedať.  To čo  pani  Marcelka  otvorila  tu  sa  zatvárali  oči  už  dlhodobo. 
Osobne som pozrel každú chalupu, každú dieru s prepáčením. 2 x 3 m garáž, kde býva mladá 
rodina s malým dieťaťom bez vody, bez elektriky, elektriku vlastne majú, keď im nevytiahnu 
kábel susedia a keď si to zaplatia. Bez toaliet, bez všetkého. Sme na časovanej bombe. Týka 
sa nás hlavne aj, nieže hlavne, týka sa to Rómov, no týka sa to aj nás všetkých, môžem tak 
povedať, po rómsky gadžov. Nakoľko títo ľudia nemajú sprchy, nemajú pitnú vodu, nemajú 
toalety  a vlastne  môže  hockedy  vzniknúť  epidémia,  ale  títo  ľudia  chodia  do  našich 
hypermarketov,  držia  vozíky,  kľučky,  rohlíky  a všetko  podobné.  Takže  nebráňme  sa 
a nezatvárajme oči nad tým, že niečo tu existuje na severnej časti, alebo na západnej časti, ale 
vážne treba prehodnotiť túto situáciu, že aká bieda. My tu riešime technológie 21. storočia, 
chceme wifi v meste, vieme všelijaké tlačiarne a všelijaké super veci a pritom máme oblasť, 
kde vlastne ľudia žijú v džungli,  obitých doskách na jednej posteli  4 rodiny, alebo 4, 5-ti 
úplne bez vody, bez všetkého, čo bude potrebné. Ak my ako mesto nezačneme pracovať, ako 
sme aj začali pracovať na tej bytovke a na oprave, tak isto aj na novom komunitnom centre, 
čo ja osobne môžem poďakovať Marcelke, keď dovolíte, tak vás volám, že Marcelka, túto 
prácu, ktorú robíte pre túto marginalizovanú spoločnosť, ale väčšinou sú to Rómovia, mladé 
deti, ktoré vlastne sú stratené, ktoré vlastne ani nemajú, viacerí majú 8 detí, 7 detí, čo riešime 
tak  isto.  Rómsku problematiku  úplne  od  začiatku  až  po  koniec  chceme vyriešiť.  Bojujú, 
niektorí áno, sami Rómovia bojujú proti nám, ale to nebudem tu rozvíjať. Teraz by som fakt 
chcel vás, aby sme sa chytili za srdce a najbližšie poprípade vás pozvem, že kde vlastne títo 
ľudia  žijú,  že či  si  to  viete  predstaviť.  Podľa mňa neviete  ak to  osobne neuvidíte.  Sú to 
hovorím bez pece, bez tepla, bez vody, bez všetkého. Len aby mali útočište v tej drevenej 
búde, alebo v tej garáži. Tak si len tak viete predstaviť, že choďte do svojej garáže, zavrite sa. 
Bez okna, bez všetkého a dajak si to tam vykúrte a takto. Takže to je veľmi urgentné, aby 
konečne mesto sa zobudilo, otvorilo oči a lebo máme tu a ak to necháme a budeme zanevierať 
tak vlastne hrozí nám tu veľká epidémia, ktorá už prebehla potichučky pred 2 rokmi. Mali 
sme tu žltačku. Čo to sú Jovice, ale aj Rožňava mala. Bola v tom, ale nerozpráva sa o tom. 
Hej. Ticho. Ale bola tu a mohla prísť aj k našim deťom a tak. Takže z tohto hľadiska, alebo 
z tejto cesty, alebo vlastne z tohto miesta chcem sa Marcelke veľmi poďakovať aj všetkým 
kolegom za to, čo robia a vlastne  za tú výchovu, za tú podporu tých rómskych obyvateľov, 
ktorí sú veľakrát v bezvýchodiskovom stave. Robia ešte aj na viac veci, právne veci, ktoré 
vôbec ich nemajú, nemajú riešiť, ale pomáhajú im z tej biedy vyjsť aj po právnej, právnych 
veciach. Ja určite by som vám takto sľúbil, že z poslancami preriešime situáciu a tak ako ja 
som vám podporil, lebo videl som, že áno treba podporiť. Za to som aj ten plat vedel, že bude 
určite taká situácia, že rýchle promptné riešenie zoberiem z účtu a prevediem vám peniaze. 
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Toto z mojej  strany asi  takto funguje,  lebo mám čisté  svedomie,  lebo vedel  som, kde tie 
peniaze posielam a čo podporujem. Ale vytvoríme dajaký fond, aby sme vedeli, aby ste fakt 
tie  rómske  deti  vedeli  im ukázať  aj  iné  oblasti  a tak  isto  ten  rozvoj,  aby  videli.  Možno 
Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ako ste vraveli, alebo všetky okolia, krásne okolia, hrady, Betliar 
a takto, aby si to vedeli zaplatiť. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli s tou 
prezentáciou.  A si  myslím,  že  vidíte  jedného  veľkého  človeka.  Nie  vo  mne,  ale  v pani 
Marcelke, že má veľké, veľkú dušu. Takže veľmi pekne ďakujem a poprosím, keď ešte niekto 
do  diskusie.  Nikto  sa  nehlási,  takže  uzatváram  diskusiu.  Takže  k bodu  rokovania  č.  8 
prezentácia činnosti komunitného centra v Rožňave prosím hlasujte.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a     v e d o m i e
Prezentáciu činnosti Komunitného centra v Rožňave
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.
Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave – informatívna správa - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15

   Za:

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Nehlasovali:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  

Prejdime k     bodu rokovania č. 9 Správa z  kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.   
283/2002  Z.  z.  o  cestovných  náhradách  za  roky  2017  a  2018  v  Spojenej  škole  J.  A. 
Komenského 5 v Rožňave
Otváram diskusiu. Tak poprosím pani kontrolórku.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem  pekne  za  slovo.  Takže  predkladám  správu  o vykonanej  kontrole,  ktorá  bola 
vykonaná podľa  §  18e  zákona  o  obecnom zriadení  v znení  neskorších  prepisov.  Cieľom 
kontroly  bolo  kontrola  dodržiavania  zákona  o cestovných  náhradách  a zásad  upravujúcich 
pracovné cesty a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách. Kontrolované obdobie boli roky 
2017 – 18.  Boli  zistené  nedostatky,  ktoré máte  uvedené v správe.  Konštatujem porušenie 
zákona 283/2002 Zb. v znení neskorších predpisov o cestovných náhradách a porušenie zásad 
upravujúcich pracovné cesty a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách v pôsobnosti školy. 
Kontrolovaný  subjekt  bol  povinný  prijať  nápravné  opatrenia  na  odstránenie  zistených 
nedostatkov.  Kontrolovaný subjekt  má poučiť  zamestnancov pri  vypĺňaní  tlačív  najmä na 
dôslednosť vypĺňania a najmä na uvedenie,  či  mali  poskytnutú stravu bezplatne.  Následnú 
dodržiavanie zásad upravujúci pracovné cesty a doplatiť zamestnancom, ktorí mali nesprávne 
vypočítané cestovné náhrady. Správa z kontroly bola prerokovaná s riaditeľkou školy. Boli 
prijaté  opatrenia  na  nápravu  zistených  nedostatkov  a boli  aj  doručené.  Nedostatky  sa  už 
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priebežne aj odstraňujú, o čom som už dostala informáciu. Takže to je všetko. Nech sa páči ak 
máte otázky, pripomienky.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa už nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Ďakujem. 
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e     n a      v  e d o m  i e  
Správu z kontroly   dodržiavania  a uplatňovania  zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách  za 
roky 2017-2018  v Spojenej škole J.A. Komenského 5 v Rožňave.

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.1.
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. u 
kontrolovaného subjektu Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15

   Za:

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Nehlasovali:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú podnety pre hlavnú kontrolórku.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa pani hlavnej kontrolórke poďakovať za správu, ktorú mi 
vypracovala  ohľadom mojich 2 podnetov z minulého zastupiteľstva a len by som ju chcel 
požiadať  o doplnenie  informácie,  či  sú  tieto  zistenia  v súlade  s ustanoveniami  VZN 
o hospodárení  s majetkom  mesta  a platnou  legislatívou  SR.  Ďakujem.  A ešte  čo  sa  týka 
niektorých detailov z tohto zistenia konkrétne otázky budem adresovať pani prednostke, kde 
by som rád videl niektoré materiály, ktoré boli spomínané v tomto materiály od pani hlavnej 
kontrolórky. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pani kontrolórka chcete sa vyjadriť? Alebo potom? Dobre. Ďakujem pekne. Takže 
uzatváram diskusiu.

Takže nasleduje bod otázky poslancov.
Nech sa páči páni poslanci otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja  by  som  chcel  navrhnúť  pán  primátor,  keby  si  dal  hlasovať  o tom,  že  prerušujeme 
rokovanie, pôjdeme na obed a o jednej budeme pokračovať otázkami občanov, aby sa nestalo, 

39



že my skončíme našu diskusiu a občania nebudú môcť sa vyjadriť.  A potom po otázkach 
občanov by nasledovali body otázky poslancov, interpelácia poslancov. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Tak dávam hlasovať za prestávku.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. 

Takže ďalším bodom je diskusia občanov.
Poprosil by som, aby sa hlásili občania, ktorí by chceli vstúpiť do diskusie, nech sa páči. Nech 
sa  páči.  Keď  poprosím  tak  mikrofón  nastavte  tam  páni.  Trošku  tak  obozretnejší  som. 
Ďakujem.

Občan mesta
Ďakujem  pekne.  Ak  dovolíte.  Poznáte  ma  Kušnierová.  Mám  tu  také  prosby  jednak 
vyplývajúce zo včerajšej domovej schôdze na Komenského ulici v bytovom dome 19 – 22 
a jednak z klubu rožňavských dôchodcov. Včera sme veľmi dlho hovorili o odpadoch. Vedľa 
výškový  blok  na  Komenského,  teda  za  Tescom  má  už  zriadený  taký,  taký  priestor  pre, 
uzatvárateľný priestor pre kontajnery. Boli sme informovaní, že si to dali urobiť sami teda 
nájomníci a že to môže robiť len mesto. Máme tam veľké problémy so znečisťovaním týchto 
kontajnerov na Komenského ulici. No nechcem tu rozoberať detaily, ale viete, že vyberajú sa 
kontajnery, mieša sa odpad no a je tam jednoducho absolútne nehygienický stav. Je  to veľmi, 
veľmi, veľmi zlé, škaredé, nepríjemné. Je tam vedľa detské ihrisko maďarskej školy, takže by 
som  prosila  v mene  teda  našich  občanov,  keby  sa  s tým  dalo  niečo  urobiť.  Prípadne 
samozrejme, že by sa mohlo zvýšiť nejaké nájomné, alebo že by sme na to prispeli. Nejakým 
spôsobom takto že by sa to dalo riešiť. Samozrejme je to problém určite aj iných bytových 
domov nielen nášho. 
Potom  z klubu  dôchodcov  zase  už  ma  2x  boli  prosiť  dámy,  že  im  chýbajú  lavičky  na 
cintoríne.  Sú tam pri  vstupe  myslím len 2 a to  je  všetko.  A cintorín  je  už teraz  skutočne 
obrovský. Bolo by vhodné tam niekoľko lavičiek aj do tej novej časti osadiť. To je, to je taká,  
taká druhá vec. 
Ďalšia vec čo sa týka rožňavského parku. Ja som tu bola minulý rok v marci na MZ, ale veľmi 
dlho sa tu hovorilo o tom, že bude rekonštrukcia kompletná rožňavského parku. No nevidím, 
že by sa tam niečo valné bolo udialo. 
A okrem toho je tam na konci parku pri ulici no Cyrila, Metoda...akademika Hronca teraz to 
parkovisko. To parkovisku je tam veľmi, veľmi nebezpečné. Keď vychádzame od bývalého 
OMV  je  tam  veľmi  neprehľadná  situácia.  Možno  by  stačilo  nejaké  3  stromy,  aj  tak  sú 
prestarnuté,  ubrať z toho parku a to parkovisko posunúť viac ďalej  dovnútra parku. To by 
bolo veľmi žiadúce. Je tam veľmi nebezpečná dopravná situácia. 
No to by boli také hlavné veci a ešte za seba. Veľmi ma mrzí, teraz sme mali oslavy 8. mája, 
veľmi  ma  mrzí  busta  a pomník  partizána  Tótha,  ktorý  je  na  veľmi  nevhodnom  mieste. 
Skutočne by bolo treba pouvažovať, aby sa vrátil na svoje pôvodné miesto. Jednak je tam na 
tabuli nápis, ktorý sa nehodí na to miesto, kde je to teraz a okrem toho na tabuli chýba ešte aj 
dátum. To som si všimla minule. 
No a ešte sa chcem opýtať na takúto vec, či by niekto vedel povedať. Viem, že niekdajšie 
rekreačné stredisko a pioniersky tábor Mladý baník na bývalom Gyulapalagu je v dezolátnom 
stave, v katastrofálnom stave aj cesta, lebo sa tam teda vozí drevo. Biskupské lesy tam ťažia 
drevo.  Ale mám takú informáciu,  že  vraj  tam má aj  mesto  nejaký podiel  pozemkov,  tak 
neviem, či je to pravda a či by sa s tým dalo niečo urobiť. Aby sme v rámci turistiky a teda 
výstupu  na  Volovec  mohli  chodievať  na  Volovec  aj  tou  starou  najľahšou  cestou  cez 
Gyulapalag. 

40



No a ešte by som chcela pochváliť mesto. Veľmi sa mi páči úprava toho námestíčka okolo 7-
mich baníckych kahancov. Toto Rožňava už veľmi dávno potrebovala a výborne sa tam sedí, 
výborne sa tam oddychuje a sme veľmi radi, že sa to urobilo. To je asi všetko. Ďakujem za 
pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže, keď môžem na niektoré otázky vaše, tak odpoviem a na ostatné by sme vám 
dali vedieť. Čo sa týka kontajnerových stojanov, stanovísk tak mesto vo vlastnej réžii by to 
chcelo v najbližšej dobe vybudovať všade. Ešte je tu rozhodnutie ohľadom toho, že či by sme 
išli ešte do podzemných kontajnerov, aby sme zbytočne teraz nestavali a potom by sme ich 
museli  vlastne  odstrániť.  Čo  sa  týka  čakáme  na  výzvu,  koľko  peňazí  je,  lebo  sú  nejaké 
peniaze ešte, ale vlastne v priebehu 2 týždňov by sme mali zistiť, že koľko peňazí je na nový 
dvor, čo by sme mohli vytvoriť a do toho by bolo aj technika započítaná aj tieto stojaniská, aj 
tieto podzemné kontajnery aj autá by sme vedeli kúpiť. Takže čakáme na túto odozvu, že 
koľko vlastne mohli by sme dostať na tieto zberové dvory z fondov, európskych fondov. Ak 
by sa to nepodarilo, tak vlastne mesto je pripravené na to, nakoľko keď sa rozviaže s firmou 
Brantner, tak má podľa prepočtu mesto by malo ušporiť 350 tisíc ročne a aby sme si kúpili 
z týchto peňazí tú techniku, autá, kontajnery by sme si odkúpili a taktiež by sme stavali tie 
stanoviská. Takže to je asi taký prvý krok ku tomu, ku tým kontajnerovým stanoviskám. 
Lavičky na cintoríne – pán Beke už nám to hlásil, že je tam to potreba. Takže vlastne sme dali  
objednávku na tie lavičky, takže by sa tam mali osadiť lavičky. 
Čo sa týka parku, tak vy hovoríte asi o veľkom parku a bývalé vedenie vám asi nie to sľúbilo. 
Sľúbilo,  že bude sa opravovať Poshova záhrada,  čo sa bude,  začína sa v marci,  začnú sa 
vlastne stromy strihať a upravovať a až potom sa bude nakoľko je vegetačné obdobie, takže 
tam začalo by sa úpravou stromov a výsadbou stromov a potom tá Poschova záhrada by už 
mala  byť  kompletne  zrekonštruovaná.  Ale  určite  aj  ten  veľký  park,  sa  ospravedlňujem 
dopredu, máme s tým problém aj s kosením. Videl som, sledujem každý deň, každý kútik, 
takže  nie  je  po...do  polovičky  je  dneska  pokosený.  Ako  vidíte  sami  3  týždne  fakt  prší, 
nevieme poslať tam ľudí, snažíme sa. Veľmi ma to trápi, trápi to aj poslancov a tie informácie 
určite  dávate  im a chodia  za  nami,  ale  musím ospravedlniť  aj  pána  riaditeľa  technických 
služieb,  že  robíme  všetko  a hľadáme  ešte  alternatívu,  že  by  sme  kúpili  ešte  jednu  novú 
kosačku, aby dalo sa aj keď za dažďa, hej, aby sa kosilo aspoň určitá časť aj za dažďa by sme  
vedeli pokosiť tieto parky. 
Ku pomníku partizána Tótha to vám dáme vedieť. K tomu sa neviem vyjadriť.
A čo sa, čo sa týka cesty na Gyulapalag tak áno minimálne až po tú prvú zákrutu, až po Lúč 
patak  by  sme  chceli  vytvoriť  fakt  novú  cestu,  ale  jednáme  aj  s farskými  lesmi,  nakoľko 
dajakých na  70 % využívajú tú cestu na zvažovanie dreva oni, aj keď tá cesta patrí mestu.  
Ale určite chceme nájsť dajaký kompromis, aby prispeli na obnovu tejto cesty aj oni. Teraz 
dodat...teraz sme pred 2 týždňami,  pred 10-tmi dňami dohodli,  že s dregerom upravia oni 
aspoň do dajakej takej pozícii dať tú cestu, aby vedeli potom tie autá prejsť cez tie diery. Ale 
to  podľa  mňa  vôbec  nič  nerieši  a nemá  to  zmysel,  ale  určite  musíme  hľadať  dajakú 
alternatívu,  aby sme sa s nimi dohodli na spoluúčasti,  aby sme mohli  tú kilometrovú časť 
opraviť. Čo sa týka celej cesty na Gyulapalag dosť je to také nepriechodné. Jedna časť je, 
majú  aj  farské  lesy,  ďalšiu  časť  aj  mesto,  ale  je  to  dosť  taká,  dosť  veľká  položka  na 
fina...finančná položka, ktorú si mesto nebude vedieť dovoliť. Tak ale minimálne až po ten 
Lúč patak by sme vedeli vytvoriť cestu. Takže takto. Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

Občan mesta
Ja by som len doložila, čo sa týka toho parku. Minulý rok v marci bola reč určite o veľkom 
parku. Totižto tam sa jednalo aj o to, obrátil sa na mňa Ing. Marko ohľadne premiestnenia 
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pomníka Antala  Kissa na iné miesto,  ktorý je tam sústavne znečisťovaný.  A hovorili  sme 
o tom, že by bolo dobré ho premiestniť do stredu parku, tam kde je pomník Sama Czabana. 
Pomník Sama Czabana môže sa posunúť kľudne k pedagogickej škole, bol to pedagóg. Ale 
ten pomník zakladateľa parku by mal byť určite v centre veľkého parku. Takže hovorilo sa 
minulý rok určite aj o veľkom parku. Len toľko.

p. primátor Michal Domik
Uhm. Dobre ďakujem pekne. Dáme vám vedieť. Nech sa páči. 

Občan mesta
Dobrý deň Bobko, Kyjevská. Zopakujem hlavne pre nových poslancov záležitosť s riešením, 
s ktorým  nie  sme  ako  majitelia  garáží  na  Ulici  Jovickej  spokojní.  V roku  1980  MSNV 
Rožňava vyčlenilo na stavbu garáže aj pozemok na ulici Jovickej. V 89 roku prišlo k zmene 
riadenia.  V 91  roku  vyšiel  zákon  o majetkovom  vysporiadaní,  čiže  aj  mesto  Rožňava 
pristúpilo k odpredávaniu pozemkov, ktoré kedysi predávalo. V roku 92 sme z úradu dostali 
kúpnu zmluvu, výmer a šek. Cena za m2 20 korún. Ale obratom sme boli vyzvaní, aby sme 
neplatili,  že  pri  zameriavaní  prišlo  k chybe,  po  ktorej  napravení  nám budú poslané  nové 
zmluvy. Niekedy na prelome rokov 95 – 96 nás volali zamestnanci mesta pán Šándor a tuším 
pán Šimkovič, keď si pamätám meno, plus pani Vajdová z katastra ku garážam. Tam nám na 
tej  schôdzi oznámili,  že pozemky pod garážami nie sú vlastníctvom mesta, ale súkromnej 
osoby, ktorá nám ich predá. Ale nie po 20 korún ako predávalo mesto, ale po 200 korún. 
Reakciu si viete predstaviť, ale zamestnanci mesta nám sľúbili určité kompenzácie čo sa týka 
pozemku medzi garážami. Tak vtedy sme sa dohodli, alebo zhodli, že akceptujeme tú ponuku. 
Pozemok  medzi  garážami,  o ktorý  teraz  ide,  zamestnanci  mesta  deklarovali  ako  mestský 
pozemok. Nakoniec tento priestor bol od toho roku 1986 čo si pamätám až po dnešný deň 
stále  využívaný  hocikým  a samotné  mesto  tam  niekedy  v roku  98,  7  postavilo  schody. 
Nepostavilo ich pre nás, ale pre aj tie invalidov, ktorí to využívajú. V roku 2017 teda po 37 
rokoch užívania pozemku nás vyzvala kancelária Veris k jeho odkúpeniu od súkromnej osoby 
pani Filipovej,  ako jeho jedinej  majiteľky.  Tá už pýtala 15 euro za m2. Samozrejme sme 
s tým neboli spokojní. Veď 37 rokov sme boli udržiavaní v tom, že je to majetok mesta. Tak 
sme požiadali mesto, aby pozemok odkúpilo do svojho vlastníctva. Zastupiteľstvo vo februári 
2018 tento pozemok schválilo,  že bude odkúpený. Pán vtedajší  primátor  výkon uznesenia 
pozastavil  no a nasledujúcom zastupiteľstve  nebola dosiahnutá  potrebná 3/5 väčšina takže 
z kúpy nebolo nič. Medzitým došlo k zmene majiteľov toho pozemku. Cena z 15-tich euro sa 
už vyškriabala na 25 euro a to nás viedlo k napísaniu novej petície. Túto našu novú petíciu 
poriešilo mesto Rožňava tým, že mesto nepochybilo a teda nemá čo naprávať, k tejto vami 
podpísanej  písomnosti  pán  primátor.  Vy  ste  nám  v podstate  neumožnili  podrobnejšie  sa 
vyjadriť k novej situácii,  ktorá tam vznikla. Neumožnili ste nám predniesť 2 návrhy, ktoré 
máme  pripravené  na  riešenie  spolupráci  s mestom.  Samozrejme,  že  spolupráci  s mestom, 
ktoré sa v roku 2011 ku tejto parcele prihlásilo ako ku parcele majetku mesta, ale v roku 2019 
vybavenie petície – pozemok je od roku 41 vo vlastníctve súkromných osôb. Vybavovali to 
presne tie isté osoby, akurát na zmene primátora došla, došlo k zmene. Z vašej odpovede pán 
primátor  citujem  vás  „vtedy  vlastníctvo  pána  Ondreja  vlastníci  garáži  nespochybnili,  ale 
pozemky neodkúpili“. Mimo toho, že pán Ondrej v 95 roku, keď nám to bolo oznámené, že 
o aký  pozemok  ide,  už  nežil.  Pán  primátor  my  sme  tie  pozemky  odkúpili.  Samozrejme 
pozemky pod garážami, čiže stavebné pozemky presne tak, ako je uvedené v petícii. Neviem, 
ako bol čítaný jej text, ale sú tam spomínané stavebné pozemky a priestor medzi garážami. 
Prístupová komunikácia. Keď vaši zamestnanci z mačky a psa urobili akéhosi mačkopsa, tak 
toto je  vo vašej kompetencii.  Výzva pre vás pán primátor.  Pokiaľ zdokladujete  to,  čo ste 
podpísali, t.j. že sme pozemky neodkúpili, k tej vašej výplate, čo dávate na charitu, dám tak 
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isto mesačný starobný dôchodok. Pokiaľ to nezdokladujete, tak je to na vás ako sa zachováte. 
No a nakoľko v jednej veci boli vydané 2 písomnosti úplne opačného obsahu, tak som podľa 
info  zákona  požiadal  mesto  o kópie  dokladov,  z ktorých  sa  vychádzalo  pri  spracovaní 
písomností  v roku  2011  a v roku  2019.  Predpokladám,  že  aj  keď  mesto  spracováva 
písomnosti, tak vychádza z určitých podkladov. Odpoveď som nedostal, tak proti tomu tzv. 
fiktívnemu rozhodnutiu som podal odvolanie. Na to som už odpoveď dostal s tým, že moja 
žiadosť sa pri rekonštrukčných prácach na úrade niekde založila. Tie dokumenty sú pre nás 
dôležité,  pretože  predsa  v nich  bude jasne  deklarovaný  vzťah mesta  v roku 2011 a vzťah 
mesta v roku 2019 k tomuto pozemku. No a podľa toho budeme pokračovať aj naďalej. Takže 
dúfam, že tie  dokumenty sa nájdu,  že sa nezaložia  tak,  ako tá moja žiadosť.  Ďakujem za 
vystúpenie. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Keď môžem odpovedať pán Bobko. Tento problém sa tu rieši už niekoľko 
rokov, aby všetci občania nášho mesta vedeli. Boli ste aj u mňa priamo. Som vám povedal, že 
z mojej pozície ako primátora mesta nedovolím urobiť precedens, že odkúpime pozemky pre 
vás. Také, také sa tu nebude diať ani do budúcnosti. To musíte tolerovať. Mali ste možnosť 
odkúpiť pozemky pred svojimi garážami za 15 euro. No bohužiaľ dakto vás predbehol. Vy ste 
sa naťahovali. Spravodlivosť viem, veľa nespravodlivosti sa pred tým, nehovorím v priebehu 
5-tich rokoch, ale spomínate už od 80-tych rokoch, že sa nejaká nespravodlivosť tu stala. 
Ťažko to skúmať. Chcem sa venovať budúcnosti. A musíte mi uznať, že dal som vám priestor 
vysvetliť, že aký máte problém. Rozprával som ako mesto, aby občania vedeli, máme 40 tisíc 
m2 pozemkov, ktoré nemáme vysporiadané a más, sú v súkromných rukách. Ak by sme dali 
teraz 25 euro za m2 a kúpili by sme vám pozemky pred garážami, že by sme ako občanom 
chceli pomôcť, lebo nevedia si to kúpiť, tak vlastne by sa stal precedens, že určili by sme cenu 
25 euro za pozemky čo by nás stálo 1 milión euro. Takže ja som povedal v žiadnom prípade, 
tak ako pani Kušnierovej som povedal čo môžeme, tak vám taktiež viem odpovedať priamo, 
že ako mesto nekúpi cudzie pozemky pre ľudí, lebo nemáme to v záujme mesta. Nie je to 
v záujme  mesta  tak  ako  pani  kontrolórka  vystúpila,  že  vlastne  poškodíme záujmy mesta. 
Takže mile radi by sme, mile rád, budem úprimný k vám, mať pokoj, hej, takého bojovníka 
ako ste vy, lebo fakt na každom MZ vystupujete už pár rokov, ale mesto nebude kupovať 
pozemky pre, pre občanov, ktorí majú pred garážami dajaké pozemky a chcú, aby to mesto 
kúpilo pre nich a potom mesto sa staralo ako o parkovisko. takže nebudeme to kupovať a ako 
to vezmete, môžete bojovať ďalej, ale úprimne takto priamo zoberiem zodpovednosť na seba. 
Či budú sa hnevať na mňa, ale ja som za to,  aby som urobil  spravodlivosť a rozhodol aj 
v takýchto  veciach.  Aj  negatívne  veci,  ale  beriem  na  seba,  že  negatívne  veci,  lebo  fakt 
nekúpime tie pozemky. Budete si to musieť sami odkúpiť od toho majiteľa. No bohužiaľ. Je 
mi  to  ľúto,  miesto  15-tich  eur  budete  musieť  zaplatiť  25  euro.  Takže  toto  je  asi  moja 
odpoveď. Nech sa páči.

Občan mesta
Pán primátor  hovoríte tu o spravodlivosti.  Mesto nám pridelilo  tie  pozemky ako pozemky 
mesta. Prečo máme doplácať na tú chybu mesta. A hovoríte o spravodlivosti. 
Pán primátor  hovoríte tu o spravodlivosti.  Mesto nám pridelilo  tie  pozemky ako pozemky 
mesta. Prečo máme my doplácať na tú chybu. Kde je tu potom tá vaša spravodlivosť.

p. primátor Michal Domik
Pán Bobko, keď môžem, môžete lebo asi v tomto smere... Takže nie je problém, keď vám 
mesto pridelilo v určitých rokoch tak to máte na liste vlastníctva a nemáme tu čo riešiť, hej. 
Ale  vám dakto  slovne  dačo  sľúbil,  alebo  bol  tu  dajaký  proces,  ktorý  sa  dakde  zastavil, 

43



zasekol,  dakto vám sľúbil,  že tieto pozemky budú vaše podľa toho, jak som skúmal, lebo 
vidíte, že ma zaujímal váš a neprešlo to nakoniec k vám. Lebo nie je to na liste vlastníctve. 
Keď vám mesto niečo dalo, tak by to malo byť na liste vlastníctve, takže budeme si asi... Ale 
nech sa páči.

Občan mesta
Pán primátor odchádzate od veci. Tie pozemky nám nikto nesľúbil. Tie pozemky nám mesto 
pridelilo  ako pozemky mesta.  Nám to nikto nesľúbil.  My sme to chceli  odkúpiť tak,  ako 
ďalších 400 majiteľov takto pridelených pozemkov. Odpoveď bola, bolo chybné zameranie 
počkajte. A nakoniec vyšlo z toho, že to nebolo chybné zameranie, ale že mesto nám pridelilo 
pozemky, preto chcem tú odpoveď podľa info zákona, na základe čoho mesto vtedy rozhodlo, 
že tieto pozemky  nám pridelilo ako keby bol, boli vo vlastníctve mesta. Ale keď neboli vo 
vlastníctve  mesta  akým právom  to  mesto  pridelilo  potom.  S cudzím  majetkom  narábalo. 
A prečo my za tieto nezrovnalosti máme doplatiť. Už sme zaplatili za pozemky pod garážami. 
Nie po 20 jak predávalo mesto, ale po 200. Ostatných to vyšlo okolo 500 korún, nás spolu 
s geometrickým plánom a so všetkým to vyšlo okolo 5 000 korún v tom čase. A prečo teraz 
ešte aj tá parcela, ku ktorej sa mesto nie nejaký zamestnanec, mesto s podpisom primátora 
v roku 2011 prihlásilo.  Čiže  stále  sme boli  v domnení  dobre  vysporiadať  400 garáži  trvá 
nejaký čas. Tak sme čakali. No a dočkali sme sa toho, že nakoniec ani tá parcela, ku ktorej sa 
mesto oficiálne prihlásilo nie je parcelou mesta. A vy hovoríte o spravodlivosti? Prečo máme 
na  to  doplácať.  My sme mali  návrhy  2  pripravené.  Poriešili  ste  petíciu,  nedali  ste  to  na 
prerokovanie na zastupiteľstvo. Myslím si, že zastupiteľstvo rozhoduje. Tam nejde o to, že 
my to  nechceme  odkúpiť.  Nie.  Tam ide  o nápravu chyby.  Niekto  nám pridelil  pozemky, 
ktorými nemal podľa všetkého právo disponovať. A toto chceme vysporiadať. Ten úvod. Kto 
tam pochybil. Prečo ja mám platiť za chybu čo ja viem Ing. Linera, alebo kto to tam bol vtedy 
vedúci na stavebnom úrade.

p. primátor Michal Domik
Môžem sa spýtať v ktorom roku to bolo? Aby ste povedal občanom.

Občan mesta
1980. 

p. primátor Michal Domik
Takže v roku 1980 dakto pochybil a mesto vám má dneska dať odpovede kto pochybil a za 
akých podmienok tam pochybil a spätne. No takže presne tu hovorí, že to je ten, tá situácia, čo 
bolo pred 39 rokmi, hej. Ako mesto Rožňava má vyskúmať, že kto pochybil. Viem, že stalo sa 
to, že mali, chceli vám prideliť tie pozemky, len sa stal, vznikol vtedy reštitučný zákon, ktorý 
vlastne to stopol a prišli na to, že vlastne tie pozemky sú niekoho a pridelili tomu majiteľovi 
tie pozemky. Tam bol ten zlom celého problému. Takže za to vám hovorím, že mesto 39 
rokov spätne fakt,  ja si myslím, neviem, že či  tu máme dačo také,  či  sa to dá,  ale určite 
nevieme  sa  tomu  venovať,  aby  sme  skúmali,  čo  sa  stalo  vtedy,  pred  3...prečo  vám  to 
nepridelili,  čo ste už mali pripravené, ale viem, že vtedy vlastne bol ten reštitučný zákon, 
ktorý vlastne potom pridelil tie pozemky a mesto prišlo na to, že ááá tieto pozemky nie sú 
naše, ale to sú tej pani atď., atď. Hej takže tu bol ten problém a vy chcete, aby sme zistili, že 
kto v tom....

Občan mesta
Ja nechcem. Ja chcem mať tie 2 doklady v ruke. Ináč najprv kto mu reštitučnému zákonu. 
Tam § 6 tuším to je.  Zastavané plochy nespadali  pod reštitučný zákon a pokiaľ by ste si 
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pozreli na list vlastníctva k tejto parcele je tam vedená ako zastavaná plocha. Pýtal som sa na 
meste podľa info zákona akú plochu eviduje, akú stavbu eviduje mesto. Odpoveď mám mesto 
neeviduje žiadnu stavbu. Na liste vlastníctva je uvedené zastavaná plocha a zastavené plochy 
do reštitučného zákona nespadali. Tak preto chcem tie podklady, z ktorých sa vychádzalo pri 
spracovávaní jednej písomnosti a pri spracovávaní druhej písomnosti. Ja nechcem aby ste vy 
pátrali  po  tom.  Ja  hovorím,  že  prečo  máme  my  platiť  za  chybu  mesta.  Alebo  jeho 
zamestnancov  niektorých.  Ste  nástupca  MSNV. Či  v dobrom,  či  v zlom.  Takže  reštitučný 
zákon je úplne mimo toho. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Nech sa páči.

Občan mesta
Pekný deň vám prajem. Ambrúž. Poznámka a potom tiež prosba, žiadosť. To je čerstvá vec čo 
hovorím,  čo  mi  predstavitelia  nášho  mesta,  primátor,  prednostka  úradu  a riaditeľ  služieb 
rokovali  v máji  s fašistami.  S fašistami  sa  nerokuje  páni.  To  bola  poznámka.  Keďže  ja 
posledné roky bádam, píšem a prednášam o tejto veci budem podrobne písať s uvedením mien 
a budem o tom hovoriť aj nahlas. To bola poznámka a moja prosba, alebo žiadosť. Keďže 
píšem a takéto  situácie,  ktoré  sa  mi  stali,  stala  sa  situácia,  sú pre  mňa veľmi  zaujímavé. 
Budem na tom veľmi pracovať,  aby som zachytil  14. máj roku pána 2019, kedy som bol 
pozvaný  na  sedenie  komisie  kultúry.  Celkom pekne  sa  tam pracovalo.  Nie  ľahko,  veľmi 
ťažko, až kým nevtrhol primátor mesta na zasadnutie a druhou vetou sa nepustil do mňa, čo 
som ja naposledy zažil v marci 1987 od pána ideologického tajomníka Arpáda Koreňa takúto 
vec.  On spochybnil  to, že ja môžem ako občan hovoriť, ja si môžem vyjadriť svoj názor 
a potom napadol aj členov komisie, lebo tí akurát boli tam pri tom, že, že by ma aj do nejakej 
redakčnej rady. Čo ja veľmi som nechcel, ale pomôžem rád s tými novinami aj. Preto ja za 
toto  správanie  a za  následne,  keď  som  ja  opustil  sedenie,  to  následné  bolo  ešte  horšie. 
Pamätajú  sa  prísediaci.  Žiadam  pána  primátora  aby  sa  mi,  aj  členom  komisie  písomne 
ospravedlnil. Toľko som chcel. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Tak keď vám môžem odpovedať. Nie ja, ja nepotrebujem sa...počkajte si. Dobre. 
Asi, asi to je asi o.... Tak nezutekajte z priamej reči a dačo poviem a zutekám. Čo sa týka 
Ľudovej strany Slovenska, národnej Ľudovej strany Slovenska, Kotlebovcov, hej, tak jedná sa 
o to všetci vidíme, prenajali si OKC sálu. Ako mesto sme im to dovolili. Všetci vidíte, čo 
dokážu.  Čo  vlastne,  ideme  hovoriť,  že  áno  ideme,  nebo...nebojujeme  proti  rasizmu, 
nebojujeme fašistov sme tu si posadili. Vyprosím si to. Súdny človek a normálny človek ich 
pustí,  lebo majú na to právo. Nemám právo rozdeľovať demokraciu podľa svojho, ako to 
robia niektorí ľudia. Demokracia je to, že každý má právo na prejav a vlastne, keď najvyšší 
súd ich nerozpustil, tak prečo by ich mal primátor mesta Rožňavy rozpustiť. A, a minimálne, 
keď človek sa zamyslí na to, tak ako, neviem teraz možno sa seknem, bolo to v Topoľčanoch, 
kde ich nepustili, nevyšli na ulicu...môžete ma, možno dakde inde to bolo, hej. Vyšli na ulicu, 
kde  riešili  vlastne  na  ulici.  500  tisíc  ľudí  to  videlo.  A takto  posedelo  100  ľudí  v našej 
zasadačke a nikto, nič nevyšlo vonka. Takto 500 ľudí pána Mazureka počúvalo, ktorý je jeden 
najgeniálnejších rečníkov na Slovensku a z tých 500 tisíc verte, som sa spýtal aj svojho syna, 
lebo asi tak to funguje, aký má názor. A môj 16 ročný syn hovorí, že celá škola to videla, lebo 
to je tabu to pozerať, ich stranu, tak jasné, že keď mladí chlapci si to pozreli a som sa ho pýtal 
na svoj názor, že aký máš názor na toto čo povedal, a on povedal, že majú pravdu, lebo je 
demokracia a majú právo a nikto ich nezastavil, majú právo na prejav. A nemá nikto právo na 
to, aby dakto ho vyháňal z dajakých priestorov a nedovolil si, nedovolil im prejav. Hej. Takže 
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slobodu prejavu im zakázali a ľudia to takto vnímajú a toto by sme mali zakázať, lebo z 500 
tisíc ľudí si získali  ďalších 10 tisíc možno hlasov a takto si v Rožňave nezískali len tých 100 
hlasov, ktorí tam prišli. A nikto o tom nepočul, nevidel. Ale keby tu boli na námestí a ľudia 
idú na zmrzlinu, alebo idú na pizzu minimálne das 500 ľudí sa tu prejde, tak by si vedeli 
k sebe pribrať minimálne so svojím názorom a krásnym rozprávaním o živote, tak by si vedeli 
ku sebe, na svoju stranu stiahnuť ďalších 30 – 40 ľudí a toto vidím ako nebezpečné. Takže 
ako primátor mesta, ako primátor mesta, každý demokraticky.. sú zvolení, majú na to právo, 
uvoľnime, ak si objednajú sálu tak isto majú. Tak isto u mňa majú otvorené dvere Rómovia, 
tak isto Židia, katolíci, všetci, všetci v meste majú na to právo, aby si prenajali sálu, kým ich 
najvyšší  súd nerozpustí,  alebo im zakáže  fungovanie  strany.  Takže  aby pán Ambrúž mal 
takúto odpoveď priamo. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou nech sa páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  si  dovolím  pre  televíznych  divákov  krátke  vyhlásenie.  Toto  je  názor  pána  Domika, 
s ktorým sa ja, ako osoba nedokážem stotožniť a dištancujem sa od neho. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Pridám sa ku kolegovi Kováčovi. Minimálne môžem hovoriť za časť koalície, za ktorú som 
bol  zvolený,  resp.  určite  za  celú.  Púšťať  fašistov  do  mesta  a nazývať  ich  rovnocennými 
subjektami je minimálne nešťastné z nášho hľadiska a absolútne sa dištancujeme od jednak 
tejto  politickej  strany  a určite  aj  od  slov  pána  primátora.  Náš  názor  je  diametrálne  iný 
a nesúhlasíme s tým, aby naše mesto otvárame dvere tejto politickej strane. Ďakujeme.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Keby som mohol  na toto  reagovať.  Uznávam. Tak isto  váš  názor  a viem,  v čo 
veríte, takže plne súhlasím s týmto, že to je váš názor a nebudem vás ani presviedčať vôbec. 
Matúš taktiež vieš, že som riešil presne to, že hľadajme cestu ako, ako by sme ich zastavili, 
ako by sme zastavili  ich preferencie,  aby...  Ja som povedal,  že nemám problém podporiť 
finančne, že by sme nosili tie deti do koncentračných táborov, nech si to tam, lebo je to veľmi, 
fakt veľmi citlivá téma a tie deti fakt tam si pochopia, že čo vlastne. Takže nemám problém 
hľadať riešenia, výlety podporiť a tieto veci, ale treba strašne veľa rozprávať s tými mladými. 
Môj syn vôbec neinklinuje,  len som chcel jeho čistý názor,  prečo tí  chlapci takto reagujú 
a toto  nám  treba  hlavne  zastaviť,  že  my  sa  meňme  a nehľadajme  tú  alternatívu,  že  im 
zakazujeme, lebo na druhej strane tá mladá generácia rastie pri nich a dáva im za pravdu 
a vlastne škodíme sami sebe. Ale to je môj názor. OK. Ja zas tolerujem každého, každého 
názor a nebudem ho presviedčať o svojom názore. Fakt beriem vás fakt jak svojich partnerov 
a hľadajme alternatívu, aby sme toto zastavili, aby ich preferencie v meste rástli. Nech sa páči 
pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán  primátor  momentálne  tvoji  koaliční  partneri  nezdieľajú  s tebou  tvoj  názor.  Ja  som 
opozičný, nemám žiadnu skupinu, nepatrím nikde, som nezávislý, ale momentálne ja zdieľam 
s tebou názor  o demokracii.  A nie o nejakom rozhodnutí,  že  ráno sa zobudím a mne sa to 
nepáči a ja to tak nechcem a tým pádom pokiaľ to tak nie je tak, tak tri bodky. Čiže pokiaľ je 
nejaká legitímna strana či je to zelená, červená, ružová to je jedno, má také isté práva. Netreba 
robiť žiadne rozhodnutia podľa vlastného zváženia, ale treba to brať objektívne. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa pán, s faktickou poznámkou pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja pre pána kolegu, aj pre ostatných, ktorí si myslia, že to je demokratické. 
Akákoľvek skupina, ktorá prejavuje rasovú nezávislosť, akékoľvek jej myšlienky a politická 
strana  aj  napriek  tomu,  že  to  nie  je  oficiálne  odsúdené  našim  právom  sú  nezlučiteľné, 
opakujem ešte raz nezlučiteľné s myšlienkami demokracie a treba to týmto silám dať jasne 
najavo. My sme tak neurobili. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Hlási sa pán riaditeľ technických služieb. Nech sa páči.

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA
Dobrý deň prajem. Na doplnenie. Žiadateľom na prenájom priestorov bola súkromná osoba 
pri tejto akcii a technické služby ako správca objektu nevidia, nevideli dôvod na to, aby sme, 
teda tento objekt, resp. priestor nedali do prenájmu. Ak teda MZ má na to iný názor v podstate 
tie volebné obdobia v priebehu budúceho roka znova budú. Je potom potrebné zadefinovať, že 
komu nie priestory.

p. primátor Michal Domik
Tak, tak práve tu sme pán riaditeľ ste povedali komu nie. No. Takže fakt taká otázka nemôže 
tu  existovať,  že  komu  áno,  komu  nie.  Nie  sme  bohovia  a držíme  sa  fakt  jak  som  vám 
demokraticky  zvolených.  Ja  viem,  že  je  to  nepríjemné,  ale  nemám  problém  hovorím 
zodpovedne povedať, že presne s týmto, že budeme bojovať, alebo ako budeme riešiť. Majú 
na to právo. Ja v meste chcem, to je asi jak som vysvetľoval, som nezávislý, apolitický a keď 
budú chcieť mať bustu Židia, tak budú mať Židia, keď budú mať Maďari, či to budú všelijaké, 
Rómovia,  festivaly  nech  je.  Ja  chcem  ľudí  tu  spájať  a nie  rozlišovať.  Chcem  rozlišovať 
vlastne ľudí len dobrých a zlých bez toho, v akej sú politickej strane a aké majú svoje názory. 
Takže tak ako uznávam koaličných partnerov, opozičných, každý máme svoj názor. A fakt tak 
ako môj názor niečo platí, určite platí aj ich. Takže rád si vypočujem každého. S faktickou 
poznámkou pán Kováč. Nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  My  v súčasnosti  máme  veľkú  výhodu  v boji  proti  takýmto  silám  ako 
reprezentuje nemenovaná strana. My v súčasnosti ešte dokážeme povedať, kto sú zástupcovia 
tejto strany a kto ju reprezentuje. Dotyčná osoba je reprezentantom tejto strany a je verejne 
známe,  netají  sa  tým,  že  túto  stranu  reprezentuje.  Pán  riaditeľ  tvoje  slová  sú  vyslovene 
alibistické. Prepáč. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Na uvedenú problematiku tiež mám svoj názor, ale nebudem ho tu 
prezentovať  a navrhujem,  aby  sme  sa  vrátili  k predmetu,  k bodu  rokovania,  ktorý  ak  sa 
nemýlim je stále diskusia občanov a mali  by sme akúkoľvek propagáciu,  alebo akúkoľvek 
diskusiu na adresu politických strán a hnutí  z pôdy mes...,  z pôdy MZ nechať za dverami 
a dať priestor občanom. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže keď dovolíte fakt sadneme si keď.... nech sa faktickou poznámkou pán Ocelník 
a skúsme to ukončiť, aby sme dali priestor našim občanom.

p. poslanec Roman Ocelník
Plne  momentálne  stojím  v tejto  debate  aj  za  riaditeľom  technických  služieb.  Prišla 
požiadavka,  ktorej  vyhovel.  Pokiaľ  má  niekto  nejaký  iný  názor  treba  prijať  nejaké 
usmernenie, čiže treba navrhnúť niečo, že kto áno a koho budeme diskriminovať. A nie len tu 
kričať jeden na druhého. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
S faktickou pán Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Len procedurálna poznámka. Vzhľadom k tomu, že pol hodinka na tento priestor, diskusiu 
ubehla v rámci rokovacieho poriadku navrhujem, aby sme umožnili predĺženie tohto časového 
úseku a pokračovali v diskusii.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou pán Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Súhlasím  s kolegom Drengubiakom.  Väčšiu  propagáciu  toho,  čo  ste  nechceli  propagovať 
s nedalo  spraviť  ako  ste  spravili  teraz  cez  tieto  médiá.  Takže  tu  padol  návrh  od  kolegu 
Drengubiaka, aby sme pokračovali v rokovaní, ktoré máme na programe. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ja veľmi pekne ďakujem. Takže by sme dali priestor ďalším občanom. Nech sa páči.

Občan mesta 
Dobrý deň vám prajem. Volám s Bobrík, bývam na Budovateľskej a chcel by som povedať 
niekoľko slov ohľadom nášho bloku aj ohľadom toho, kedy sa bude kosiť, či sa vôbec bude 
kosiť, tráva je metrová, je tam hocijaká háveď atď. Tak, tak chcem na to odpoveď. Ďalej bolo 
by dobré, keby sa ešte zaujímalo aj o to urobiť dať lavičky. Určité drevo zhnilo, ide teplo, 
ľudia by chceli starší sedieť na lavičkách. Nemôžu, lebo nech prídu za mnou, ja im poviem, 
že  čo  treba  tam  robiť.  Odpad,  ktorá  lavičky  boli  zlé,  polámané  to  všetko  nechali  pri 
kontajneroch. To treba zobrať, aby trošku to es.. vypadalo. Z mojej strany to by bolo všetko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže tak v krátkosti to kosenie fakt máme s tým problém, nakoľko 3 týždne prší 
ustavične. Aj dneska vlastne ráno pršalo. Dali sme aj také nariadenie čakajú, nech nejdú, že 
aspoň minimálne teraz o jednej nech začnú a nech kosia do siedmej. Už kosíme aj v sobotu, 
začali  sme aj  v sobotu,  keď je  dobré  počasie.  Lebo  vážne  bežne  ľudia  nemajú  pokosené 
záhrady  doma.  Takže  máme  s tým  veľký  problém,  za  čo  sa  ospravedlňujem  všetkým 
občanom. Lavičky sú tak isto, teraz som podpisoval, že sú prevedené na technické služby, 
máme. A odpad taktiež sa pozrie to si napíšeme a pozrieme, že aký problém s tým odpadom, 
že  aby  sme....  Prosím?  Uhm.  Takže  akurát  to  som  hovoril,  že  dneska  som  podpisoval 
vysúťažené lavičky. Takže lavičky sú dodané. Nech sa páči pán riaditeľ technických služieb.
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p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA
Ohľadom lavičiek, ktoré sú v dezolátnom stave, resp. tie drevá sa rozpadli. V priebehu týchto 
dní, resp. priamo včera na Budovateľskej sa včera vymieňali dosky za nové. Takže by tam už 
mali byť osadené a máme vyrobených a natretých ďalších 69 ks tých dosák, ktoré sa osadia 
v rámci mesta na tých lavičkách, ktoré sú rozhnité dosky. A nové podľa informácie od pána 
primátora sú objednané.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže už... hlási sa ešte niekto? Už sme asi vyčerpali miesto. Dobre. Takže 
uzatváram diskusiu občanov. A prešli by sme, teraz som sa už stratil.

Nasleduje bod otázky poslancov.
Nech sa páči páni poslanci. Pán Bolaček nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Mám 2 otázky, ktoré by som rád smeroval na pani prednostku. Prvá je: 
počas konania už skôr menovaného politického mítingu, neriešim, či mal byť povolený, alebo 
nie, bolo zabraté verejné priestranstvo, ktoré nebolo zaplatené. Bolo nám povedané, že sa to 
bude riešiť v správnom konaní. Tak sa chcem opýtať, či sa to už začalo riešiť. 
Druhá otázka vlastne súvisí aj s plnením uznesenia MZ. Ide o telocvičňu SOŠ na Rožňava 
bani, ktorú využíva KSK bez nejakého právneho, právneho dôvodu. V našom materiály stojí 
že 04. 04. 2019 bol odovzdaný tento problém právnemu zástupcovi mesta, aby podal žalobu 
na KSK. Do dnešného dňa sa podľa materiálu toto ešte nestalo. Je to problém, ktorý trápi 
mesto už niekoľko rokov. A keďže spätne vieme peniaze vydobiť iba do určitého roka tak 
nám vlastne z rozpočtu utekajú peniaze tým, že tento problém nie je riešený. Tak sa chcem 
spýtať kedy plánuje mesto podať tú žalobu aby sa konečne začalo konať v tomto probléme. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň prajem...

p. primátor Michal Domik
Tak nevadí, keď ešte môžem....

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Mne ešte svieti mikrofón, asi to bude...

p. primátor Michal Domik
Nevadí, ale aby som zas trošku aby aj v tom, každú tému mám pred sebou alebo takto. KSK 
už bolo dané dávno, hej, bol taký podnet, aby sme vymenili percentuálne za športovú halu, 
hej. Takže tú budovu, alebo tú telocvičňu čo je na Rožňava bani by sme chceli im dať za 
podiel športovej haly, kde by potom by sme ako mesto boli správcovia tejto budovy. O tomto 
sa jedná. Si myslím, že nie je férové radšej vyjednávať s nimi, ako ísť do súdneho sporu, 
nakoľko viete  dobre,  že  sme od KSK závislí  a je  dobre,  keď budeme mať dobré vzťahy 
s nimi, ako by sme sa po súdoch mali. Takže ide o ten podiel, že vlastne tú telocvičňu by sme 
im dali do ich kompetencii a vlastne by sa zvýšil podiel športovej haly z 35 na 60, alebo na 
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55% a potom už my by sme boli  správcovia,  nie gymnázium. A už potom by sme vedeli 
určovať aj tie nájomné a tieto veci. Že finančné zdroje by už skôr išlo cez mesto Rožňava. 
Takže čo sa týka tej telocvične by som pán Bolaček. Nech sa páči pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Len chcem povedať, že áno, viem, že mesto chce ísť týmto smerom. Problém je 
ten, že už niekoľko rokov mesto vyzýva KSK takto to riešiť, túto situáciu, ale zatiaľ neprišla 
buď  žiadna,  alebo  žiadna  relevantná  odpoveď  a vlastne  občania  mesta  prichádzajú  iba 
o peniaze týmto naším vyjednávaním a nič nerobením. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň ja sa ospravedlňujem, ale mám nejaké technické problémy s mojím mikrofónom, 
preto som nemohla odpovedať.  Čo sa týka telocvične,  alebo teda prvej  otázky.  Mali  sme 
pracovnú  poradu.  Ja  som  túto  úlohu  zadala  odboru  finančnému,  kde  je  táto  agenda 
spracovaná, teda agenda podnikateľskej činnosti a záberu verejného priestranstva. Takže za 
splnenie  tejto  úlohy  zodpovedá  odbor  finančný,  ktorý  teda  samozrejme  v spolupráci 
s právnikom. Neviem do dnešného dňa v akom štádiu je táto úloha, ale budeme mať ďalšiu 
pracovnú poradu, takže budem požadovať aj ja informácie. 
A čo sa týka zámeny telocvične s KSK. Mám také informácie, že najprv mala ísť predžalobná 
výzva a až keď nie je žiadna odpoveď v požadovanej lehote, alebo pokiaľ tá odpoveď nie je 
pre  nás  akceptovateľná  tak  v takom  prípade  sa  vypracováva  žaloba.  Takže  aj  toto  ešte 
preveríme v akom štádiu je. Ale posledná odpoveď, ktorá nám prišla bola taká, návrh teda 
nebol prijateľný. Tam bol 50%-ný podiel, ktorý teda nesúhlasí ten prepočet so znaleckým 
posudkom. Lebo podľa znaleckého posudku by sme mali mať 55%. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja mám niekoľko podnetov priamo od občanov mesta. Najskôr sa 
ale chcem ospravedlniť, že som ich obral o čas, v ktorom mohli diskutovať. Mrzí ma to, ale sú 
veci, ktoré sú osobné a ktoré by som nerád, aby ostali nepovšimnuté. 
Dostali  sme  všetci  poslanci  podnet,  v ktorom  bol  linka  a zároveň  nejaká  informácia 
o možnosti použitia automatických kamier pri, pri jednaniach MZ. Ja by som chcel požiadať 
týmto MsÚ, nakoľko sa mi táto myšlienka v celku požia...zapáčila, neviem ako sú na tom 
ostatní  kolegovia,  aby  sme  skúsili  preveriť  cenové  možnosti  resp.  cenu  takejto,  takýchto 
náležitostí. Ak by to bolo možné. To je prvý podnet.
Druhý  podnet  z Vargovho  pola,  z Vargového  pola,  Mierová  a Zlatá  ulica.  Domové 
dôverníčky  resp.  domový  dôverníci  obrátili  sa  na  mňa.  Výkopové  práce,  ktoré  boli 
realizované  po  pokládke  dátových  káblov  sú  v súčasnosti  ukončené,  ale  sme  veľmi 
nespokojní  s tým, ako sa rieši povrchová úprava. Na vrchu sa objavili veľké kamene, tehly, 
nejaké zbytky odpadov a pod. Chceli by sme týmto vyzvať MsÚ aby dohliadol na to, aby sa 
dal, dal terén po výkopových prácach do pôvodného stavu a aby sa tieto veci odpratali. 
Ďalej Mierová č. 9 na Vargovom poli. Chceme dať ešte raz do pozornosti opravu dažďovej 
vpusti a prepadnutej časti komunikácie pred bytovkou. Výškový rozdiel zhruba na 2 m2 je 
tam 50 cm, čo veľmi znepríjemňuje život miestnym obyvateľom už dlhé roky. Takže by som 
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chcel  požiadať  riaditeľa technických služieb aj  pána primátora,  aby skúsili  túto záležitosť 
nejakým spôsobom vyšetriť, prešetriť prípadne informovať obyvateľov, akým spôsobom by 
sa to dalo riešiť a v akej dobe zhruba. 
Potom ďalší podnet z Juhu. Obyvateľka bývajúca neďaleko pohostinstva Snaha. Písal som 
mailovú  správu.  Zatiaľ  sme  nedostali  žiadnu  odpoveď.  Na  autobusovej  zastávke  pri 
pohostinstve  Snaha  chýbajú  2  dosky  na  lavičke  autobusovej  zastávky.  Nakoľko  je  táto 
zastávka  pomerne  využívaná  občianka  ma požiadala  a zároveň ja  so m požiadal  riaditeľa 
technických  služieb,  aby  teda  pokiaľ  je  to  možné  nás  informoval  a urýchlene  túto  vec 
odstránil. Zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď. Pomaly uplynie mesiac a viac. 
A potom obrátili sa na mňa občania s požiadavkou, s prosbou, so žiadosťou. Včera boli aj na 
kultúrnej komisii.  Oficiálne požiadali mesto resp. ponúkli mesto nejaký názov ulice, ktorý 
teda,  ktorá teda vzniká vedľa ulice Aleji Jána Pavla II.  niekde v blízkosti  teda, by som to 
opísal, niekde v blízkosti kasární. S tým, že, s tým, že alebo teda areál nemenovanej firmy, 
s tým,  že  by  boli  radi,  keby  boli  prizvaní  k tvorbe,  k tvorbe  názvu  tejto  ulice.  A aby  sa 
vypočul ich hlas v rámci tohto. Takže ja by som požiadal týmto kompetentných názvoslovnej 
komisii, aby teda vypočuli tento hlas občanov. Aby si vypočuli ich názor na túto záležitosť. 
Myslím si, že by bolo vhodné sa dohodnúť na názve novej ulici, ak ten názov je nevyhnutný.
Ďakujem pekne toľko z podnetov.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. V mene obyvateľov, návštevníkov mesta, alergikov, vodičov by som chcel 
apelovať, už dneska sme hovorili o kosení, ospravedlnili sme sa. Áno ten máj bol taký, aký 
bol. Buďme radi, že sme nezažili hurikány a nejaké ďalšie katastrofické scenáre vyčíňania 
počasia. Ale nepodceňujme túto oblasť a, a venujme sa tomu, lebo fakt, že nám to komplikuje 
život. Ja som sa s hrôzou minule pozastavil, keď mi vnuk odbehol z chodníka a sa mi stratil 
z dohľadu. Má asi 85 cm, ale neviem či asi treba vyhlásiť súťaž o najdlhšiu, najdlhšie steblo 
trávy. Neviem k čomu to speje. Ale v tejto súvislosti ako riešenie ma napadá skutočnosť, že 
dlhodobo  ja  sa  s tým  zaoberám  a mnohé  mestá  to  aplikujú,  porozmýšľať  nad  tým,  keď 
nestíhame,  technika,  personál  atď.  počasie,  iste  sa  nájdu  dobrovoľníci,  ktorí  by  určité 
priestory vedeli svojpomocne urobiť. Ľudia sú ochotní obetovať čas, svoju techniku vlastnú. 
Vydať  určité  priestory,  pouvažovať  nad  tým  do  takzvanej  adopcie.  Hej.  Ja  mám  časť 
Vajanského  adoptovanú  dlhodobo a už  som sa  presunul  aj  na  cintorín,  kde  kosím okolie 
hrobov mojich rodičov. Takže podobným krokom by sme mohli uľahčiť a, a motivovať ľudí 
nájsť  nejaký  kľúč  k tomu,  aby  sme  sa  spolupodieľali  pri  zveľaďovaní  mesta  nielen  po 
estetickej stránke, ale hovorím, že hlavne aj bezpečnosti a v neposlednom rade alergikov. 
V súvislosti  s týmto počasím a áno vedľajšie  okolnosti  parkovanie,  enormné množstvo áut 
atď.  aj  v priestoroch  okolo  blokov,  medzi  blokov  tiež  dávam  do  pozornosti.  Už  sme  to 
v minulosti mapovali. Vplyvom týchto činiteľov sa tieto priestory na Vargovom poli, či je to 
priestor  medzi  Zlatou,  Mierovou,  Letnou,  Jarnou,  Šafárikovou  resp.  Jarnou  a priestorom 
oproti  telocvični  SOŠT  stali  takým  malým  Fínskom  tisícich  jazier,  mlák  a kaluží,  ktoré 
znepríjemňujú  tak  isto  život.  Aby  sme  našli  nejaký  kompromis  a či  už  vysypávanie  asi 
nepomôže,  tam  možno  gréder  a stiahnuť  to,  zarovnať,  aby  sme  predišli  nejakým 
komplikáciám či už na technike, alebo na šatstve, obuvi obyvateľov. 
V neposlednom rade,  overil  som si  to aj  teraz  u pána Bobríka,  ktorý je  zhodou okolností 
domovník na Budovateľskej, ja som už vlani písomne požiadal nové lavičky sa osadili, ale 
práve  tie,  ktoré  boli  poškodené,  už  teraz  aj  chýbajú  dosky,  alebo  prehnité,  bolo  vlani 
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prisľúbené,  že  sa  doplnia.  Ešte  včera  neboli.  Neviem  dneska,  keď  je  to  tak,  tak  je  to 
v poriadku. Ale jedná sa len o 1, 2 dosky v určitých častiach, kde, kde treba tú lavičku svojím 
spôsobom spojazdniť. Prichádzajú aj tá skutočnosť, keď dodajú dosky, že si to ľudia osadia aj 
svojpomocne. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel hlavne poďakovať za Vargové pole. Aj v minulosti som viackrát apeloval 
na to, aby sme nejaké investície, opravy, údržby urobili už aj na Vargovom poli a som strašne 
rád,  že  konečne  na  Vargovom  poli  sa  budú  môcť  mamičky  s kočíkmi  prechádzať  po 
chodníku. Takže veľká vďaka. Predpokladám, že prídu aj ďalšie kroky čo sa týka opravy, 
opráv ciest, odstavných plôch a parkovísk. Preto toto celé spomínam, lebo napr. na Zlatej ulici 
stoja dopravné prostriedky, autá, po jednej aj druhej strane cesty. Medzi cestou a chodníkmi 
sú zelené pásy, kde sme sa už v minulosti často krát bavili o tom, že zatrávňovacie, jak sa to 
volá, prefabrikáty by s tam osadili.  Tým pádom by sa autá z ciest stiahli na tieto betónovo 
zelené, zelené pásy a zvýšil by sa množstvo prac...parkovacích miest. Vargové pole sa, pevne 
verím, v krátkej dobe stane jedným z najkrajších sídlisk v Rožňave, lebo je tam asi najviac 
zelene zo všetkých sídlisk. Takže či toto by nebolo možné s týmito zatrávňovačkami skúsiť 
riešiť na Vargovom poli. Je to lacné a jednoduché riešenie. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Tak len trošku odpoviem a potom dám priestor. Čo sa týka Vargového poľa tak celé Vargové 
pole by sme chceli  opraviť všetky chodníky úplne. Čo sa týka tých miest. Ľudia si veľmi 
skracujú a chcú čo najbližšie bývať pri tých bytovkách, tak vidíme. Takže ďalšia fáza bude to, 
že vy...  chcem vystaviať,  zasadiť aj  tie  stromy,  aby vlastne keď už uvidia,  že taký malý 
stromček  tam je,  tak  si  myslím,  že  už  nevojde  vedľa  chodníka  a nebude parkovať  vedľa 
chodníka, ale si myslím, že tí ľudia majú tam kde parkovať, len každý chce mať to auto čo 
najbližšie ku vchodu. Ďalšia fáza bude to, že chceme revitalizovať všetky tie okolo, okolo 
blokov, všetky priestory a to je s tým, že asi 10 cm by sme dali ornicu dole. Tú preosejeme 
nakoľko sú tam samé betónové, sú tam betónové, sú tam strašne veľa nebezpečných, veľa 
fotiek dostávam, rúry tam odstávajú betónové. Takže toto by sme chceli, že by sme to dali  s 
bagrom dole, preosejeme trávu a zeminu, tú zeminu dáme naspäť, dosypeme ďalšiu zeminu 
a chceli  by sme to riešiť  tak,  že pred blokmi by bol  anglický trávnik,  s ktorým by nebol 
problém.  Nepotrebovali  by  sme  do  budúcna  toľko  ľudí,  aby  2  držali  plachtu  a 1 
s krovinorezom tam behal  po tej  veľkej  tráve.  Takže  jedna  kosačka  by  len  čisto  bola  na 
Vargové pole, aby pobehala všetky. Každý týždeň by mohla pokosiť. Hej. To je taká vízia do 
budúcnosti, ako by sme to chceli riešiť nakoľko teraz pri tých prekopávkach čo viacerí sa 
sťažujú a čo majú fakt opodstatnene. Tak oni to vykopú  a nechajú tam skaly a my si tam 
nevieme dovoliť pustiť kosačku, nakoľko tá kosačka, už jedna sa zničila, nakoľko vojde do 
veľkého kameňa, rozbije ten nôž. Takže musíme všetko s krovinorezmi a tie krovinorezy sú 
10 krát pomalšie kosenie, ako s normálnou kosačkou, keby to tam prebehlo. Takže robíme 
všetko, aby tie priestory okolo blokov boli tak, v takom dokonalom stave, aby tam mohla 
prebehnúť potom kosačka a oveľa rýchlejšie by sme vedeli potom vyhovieť aj tým ľuďom 
a bolo by to do budúcna určite oveľa krajšie. 
S faktickou poznámkou nech sa páči pán Kováč.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za možnosť. Ja len kolegu Balázsa chcem ubezpečiť a zároveň mu chcem 
povedať, že komisia pod vedením pána Ocelníka a komisia výstavby sme sa rozhodli na náš 
podnet,  že  teda  sa  stretneme  spoločne  práve  na  túto  tému  parkovanie  a vôbec  zeleň  na 
Vargovom poli. Predpokladám, že budúce zasadnutie by sme mohli zorganizovať spoločné. 
Môžeme ťa  prizvať  k tejto  téme,  lebo toto bude jedna  vec,  ktorú chceme spoločne  riešiť 
nakoľko ako pán primátor povedal, máme záujem samozrejme zachovať maximálne množstvo 
zelene. Ale zase na druhej strane chceme umožniť obyvateľom aj parkovať nakoľko doba ide 
dopredu  a tých  parkovacích  miest  na  Vargovom  poli  je  určite  tiež  veľmi  málo.  Takže 
predpokladám,  že  buď ja  alebo  kolega  Ocelník  ťa  pozveme potom na  toto  stretnutie,  na 
miestnu obhliadku. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne. Apeloval som presne na to, že vlastne keď bolo Vargové sídlisko stavané 
a projetované asi nebolo toľko áut na obyvateľa ako je teraz. A, a tie parkovacie miesta dajak 
bude treba rozšíriť a tie, tie zelené pásy sú možná vhodné, lebo sú k tej ceste najbližšie a teraz 
sa tam robí vlastne tie chodníky opravujú vedľa tých zelených pásov takže. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Keď k tomu môžem ja ešte takú poznámku. Tie parkoviská sú fakt na takých miestach, kde sa 
to dá rozšíriť, keď si dobre pamätáte a keď ste si to prešli. Takže všetky parkoviská by sa 
mohli ísť 2 m aj do šírky aj do dĺžky. Takže by sme vedeli väčší. Ale hlavne tie vchody treba 
opraviť, aby vedeli, lebo to sú tak isto v dezolátnom stave. Takže toto asi. Aj tie parkoviská 
tam jednoducho, aby sme zas neučili, aby tí ľudia stále pri tých chodníkoch stáli, lebo potom 
majú problém aj technické služby. Vyhovárajú sa, že tu to nebolo odhrnuté a len kvôli tomu, 
že tam stoja autá a boja  sa potom ísť s tým nákladiakom odhŕňať. Takže veľa krát s tými, 
alebo neposypujú. Tak jasné keď tam stoja autá tak sa boja posypovať, aby nezničili ľuďom, 
občanom vlastne tie autá. S faktickou nech sa páči ešte pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem  sa.  Ešte  som  zabudol  jednu  vec,  záležitosť  technickú.  My  s obvodným 
úradom,  alebo teda  s okresným úradom životného prostredia  veľmi  citlivo  riešime  tvorby 
akýchkoľvek parkovacích miest a bolo to tu prezentované aj kolegom Markom, myslím, že aj 
pán Burdiga svojho času ešte to prezentoval. Sú tu nejaké zákonné obmedzenia, ktoré treba 
nejakým spôsobom vyriešiť tak, aby tieto parkovania boli v poriadku. Takže máme aj toto 
namyslí. Hovorím, konzultujem to aj s okresným úradom životného prostredia aby to bolo, 
aby bola ovca celá aj vlk sýty. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
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Ďakujem za slovo. Z mojej strany to nebude ani tak otázka, lebo otázka už padla a dostal som 
prísľub od vedenia  mesta.  Obracajú  sa na mňa v spojitosti  s rekonštrukčnými prácami  na 
sídlisku Vargové pole obyvatelia s tým, že sú upchaté kanály. Súvisí to aj s týmito prácami, 
ale aj s tým, aby sa priebežne čistili všetky kanalizačné vpuste na území mesta. Dostal som 
prísľub,  že  táto  vec  sa  bude riešiť.  Takže  môžu  byť  obyvatelia  spokojní.  Vedenie  mesta 
prijme opatrenia na to, aby toto bolo odstránené a aby sa priebežne čistilo. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Takže nikto uzatváram diskusiu. Vážení poslanci, vážení 
prítomní program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Ďakujem za spoluprácu a prajem pekný 
zvyšok dňa. Dovidenia. 

JUDr. Erika   M i h a l i k o v á Michal   D o m i k 
prednostka MsÚ primátor mesta

O v e r o v a t e l i a

Miroslav   D e m é n y Ing. Attila K e l e c s é n y i 

54


	b e r i e n a  v e d o m i e

