
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 06. 05. 2021 
 

 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

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

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

na ustanovenie § 13b citovaného zákona, z dôvodu neprítomnosti pána primátora ako zástupca 

primátora mesta Rožňava otváram 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto 

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

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

organizácií, konateľov obchodných spoločností, zamestnankyňu poverenú zastupovaním 

prednostky a vedúcich odborov mestského úradu. V súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opatrení 

v súvislosti s ochorením COVID – 19, sa rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

uskutoční prostredníctvom videokonferencie. 

 

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

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

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

zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek bezodkladne 

sprístupní po skončení rokovania. 

 

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

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných, sú prítomní všetci, sú prítomní všetci 17-ti 

poslanci, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. A v tejto chvíli mi ešte 

dovoľte, aby som takto na diaľku vyjadril podporu pánovi primátorovi, ktorý je momentálne 

indisponovaný a teda sa nemohol rokovania zúčastniť a držíme mu palce. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána poslanca Bischofa a pána poslanca Deménya.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozar...dozaj... ďalej dozerajú na hlasovanie. 

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

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

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

mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení a prednesení overovateľmi. Ešte v tejto chvíli 

mi dovoľte všetci, čo máte zapnuté mikrofóny, zapínajte si ich až vtedy, keď vás vyzvem, aby 

sme sa navzájom nerušili a aby bolo bezproblém... aby bol bezproblémový priebeh celého 

rokovania. Takže teraz ešte vidím, že niektorí ešte majú zapnuté mikrofóny. Poprosím vždy 

vypínajte. Rovnako dávajte si pozor aj v prípade hlasovania vás vždy vyzvem, aby ste si vypli 

tlačítka s hlasovaním rukou. Ďakujem. Oznamujem, že doslovný prepis zo zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 25. 03. 2021 bol vyhotovený a overovateľmi 

podpísaný. 

 

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

v pozvánke, to je najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli 



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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Zatiaľ evidujem 14-tich, 15-tich. Takže konštatujem, 

že 15-ti sú za. 16-ti. Poprosím, aby ste si vypli ruky. Teraz poprosím kto je proti? Neevidujem 

nikoho. Kto sa zdržal? Tak isto neevidujem nikoho.  

Takže 16-ti boli za. Program bol schválený.  

 

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva a k tejto 

zmene je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Poprosím pánov 

poslancov, kto má zmenu k návrhu? Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobré ráno. Dobrý deň prajem všetkým. Jednu malú zmenu technického charakteru si dovolím 

navrhnúť k tomuto rokovaniu. Požiadam o vypustenie bodu č. 2 Otázky a podnety občanov 

z logických dôvodov, keďže rokujeme online. A s podotknutím, že ďalší program sa nebude 

meniť číslovanie. Takže otázky a podnety občanov vypustiť bez zmeny číslovania ostatného 

programu. Ďakujem pekne.  

 

p.   zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Na podnet občianskej iniciatívy občanov mestskej časti 

Nadabula, zaslaný na MsÚ 05. 05. 2021 a mailom poslancom MZ som si osvojil túto iniciatívu 

a v zmysle § 4, pardon bodu 4 § 5 rokovacieho poriadku MZ navrhujem doplniť do programu 

rokovania MZ ako bod č. 13 Zmena územného plánu mesta Rožňava – zmeny a doplnky č. 7. 

Môj návrh odôvodňujem nasledovne: MZ 27.09. roku 2018 prijalo na svojom rokovaní 

uznesenie č. 163/2018 v ktorom okrem iného MZ prerokovalo petíciu proti výstavbe mestskej 

časti Nadabula. Uložilo MsÚ riešiť žiadosť občanov mestskej časti Nadabula zmenou 

územného plánu a vyjadrilo podporu občanov v ich aktivite. Nakoľko sa jednalo o posledné 

riadne zasadnutie MZ pred komunálnymi voľbami, vedenie mesta sa touto otázkou už 

nezaoberalo. Nič to ale nemení na fakte, že uznesenie je platné. V roku 2019 schválilo MZ 

v rozpočte sumu 70 tisíc euro na zmeny a doplnky územného plánu jednomyseľne. 

Programy...medzi tým sa ale stalo, že teda v rámci, v rámci rokovaní MZ prednostne bola 

schválená zmena č. 6, ktorú sme podporili, ale občania majú starosť, že ich iniciatíva vyjde 

nazmar a ciele, ktoré dosiahli na rokovaní MZ v roku 2018 vyjdú navnivoč. Po rozhovore 

s urbanistami pánom Ing. Arch. Debnárom a pani Ing. Arch. Hofmanovou na základe listu 

občanov považujem v zmysle bodu 4 §5 za odôvodnené, aby sme sa týmto zaoberali hlavne 

vzhľadom na  informácie, ktoré hovoria o tom, že tieto zmeny, ktoré teda občania chcú by 

v tomto volebnom období údajne v zmysle harmonogramu prác nebolo možné zrealizovať. 

Uvedený architekti pán Debnár a pani Hofmanová však tvrdia, uvedená zmena je možné 

realizovať v priebehu 5-tich až 8-mich mesiacov. Preto považujem tento dôvod za odôvodnený. 

Ďakujem veľmi pekne za priestor. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pán poslanec. Poprosím, aby si sa odhlásil. K uvedenému návrhu... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Som odhlásený? 

 



p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja si myslím, že takýto materiál by mal ísť najprv do komisie výstavby a až vlastne 

s odporúčaním komisie výstavby mal ísť do zastupiteľstva. Samozrejme ja nemám žiadny 

problém s tým, aby sa táto problematika riešila, ja si to pamätám to rokovanie o Nadabulej, ale 

mali by sme zachovávať ten, ten postup prác, ktoré sme si schválili, že materiály idú najprv do 

komisií a potom do zastupiteľstva. Ja sa ne...neviem proste takto narýchlo a na poslednú chvíľu 

rozhodovať, keď som ten materiál dostal deň pred zastupiteľstvom. Ďakujem za pochopenie. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 
Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Z uvedených dôvodov, ktoré uviedol pán kolega Kuhn odporúčam 

členom poslaneckého klubu hlasovať proti predloženému návrhu kolegu Kováča. Mali by sme 

si ctiť pravidlá a dohody, ktoré platia pre všetkých a tento postup je dobrý aj pre to, aby sa 

mohli poprípade ozvať do procesu občania. Takže takéto narýchlo schvaľovanie teraz nemajú 

zmysel. Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem. Pán poslanec Kelecsényi.  

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobrý deň. Ja plne súhlasím s návrhom pána Kuhna. No nech sa to prejedná v prvom rade 

v komisii výstavby. Ďakujem pekne.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ahojte kolegovia. Som veľmi rád, že pán kolega Kováč predniesol túto 

tému a nevidím osobne dôvod na prerokovanie v nejakých komisiách opät, keďže sa jedná 

o platné uznesenie MZ. A z tohto dôvodu procesne už všetko bolo vykonané. Čiže nemám 

problém a som za, aby tento materiál bol dnes predložený na hlasovanie. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Neodhlásil som sa, prepáčte.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 



Áno. Dobre. Ďakujem. K uvedenému materiálu poviem toľko, že včera som mal stretnutie 

s pánom hlavným architektom a s vedúcim odborom, s vedúcim odboru výstav...s vedúcou 

odboru výstavby, kde sme si dohodli ďalší postup. Ďalší postup by bol taký, že na najbližšie 

zasadnutie komisie výstavby bude predložený zámer zmien a doplnkov územného plánu č. 7, 

ktorý bude obsahovať aj záležitosti, ktoré potrebujú riešiť obyvatelia mestskej časti Nadabula. 

Dohodli sme si časový harmonogram, ako by to malo vyzerať. Čiže štandardne po odsúhlasení 

zmien a doplnkov č. 6, ako nám vysvetlil pán hlavný architekt, ktoré musia byť ukončené, až 

vtedy sa môže naštartovať proces 7-ky. Sa naštartuje teda 7-ka štandardným spôsobom 

prerokovaním v komisii, následne MZ. O tomto som informoval aj pani Mátrajovú, ktorá 

komunikuje za spomenutých občanov mestskej časti Nadabula. Pán hlavný architekt bol aj na 

rokovaní priamo s obyvateľmi mestskej časti, kde túto záležitosť prebrali. Ja tiež nepokladám 

za šťastné aby sme, aby sme možno niektoré pravidlá obchádzali, resp. riešili to na poslednú 

chvíľu systémom pošlem to večer, deň pred zastupiteľstvom. Už pred dvoma týždňami na 

zasadnutí komisie výstavby takáto iniciatíva mohla prísť a ja sa možno len čudujem, že vedúci 

od...vedúci komisie výstavby v podstate takýmto spôsobom predkladá materiál. Čiže 

stotožňujem sa s pánom poslancom Kuhnom a ďalšími, aby sme toto riešili štandardnou cestou 

tak, ako to bolo deklarované, resp. tak ako sme si to včera vysvetlili na pracovnom stretnutí. 

Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa vrátil k niektorým komentárom, ktoré tu padli. 

Tak v prvom rade na komisii to bolo riešené. Komisia moju iniciatívu nepodporila. Pre členov 

komisie v zápise to síce nie je uvedené, lebo nemáme zápisy z rokovania, tzn. prepisy ako také. 

Na komisii bola iniciatíva. Komisia sa rozhodla, že k bodu neprijme ukladaciu časť, ktorú som 

navrhol, ale v inom bode, v bode rôzne túto iniciatívu podporila. Takže toto na doplnenie pán 

zástupca. Druhá vec je, že áno je pravdou, že som túto náležitosť posielal včera, pretože 

iniciatíva občanov prišla v pondelok. Áno? Môžem potvrdiť. Ja potvrdzujem aj to, že možno je 

to na poslednú chvíľu, ale mám za to, že keď prečítam návrh uznesenia nie je to náležitosť, 

ktorá obsahuje 50 alebo 60 strán materiálu a myslím si, že na základe tohto by sme to mohli 

podporiť. Totižto prečo som takto konal, aby ste kolegovia vedeli, schválne som skontaktoval 

týchto architektov, ktorí zhodou okolností sa mi ozvali až včera. Sú to urbanisti a dokonca pani 

Hofmanová bola zainteresovaná aj pri zmene č. 6 a pýtal som sa hlavne na to aká doba je 

potrebná na to, aby zmena č. 7 v tom návrhu, ktorý tam je tzn. zmene zastavanosti, zmene výšky 

a určení, určení charakteru výstavby, koľko by trvala. A na ich vyjadrenie som bol prekvapený 

obidvaja zhodne nezávisle potvrdili, že takéto konanie trvá maximálne 5 – 7 mesiacov. A pre 

mňa to prišlo v kontroverzii s tým, čo povedal pán hlavný architekt mesta na komisii, ktorý 

tvrdil, že vybavenie tohto, alebo proces tohto bude trvať 2 až viacej rokov. Ja sa radšej bojím, 

nechcem nikomu krivdiť a preto som chcel, aby táto iniciatíva bola podporená jednoduchým 

uznesením MZ, ktoré by sme mohli prijať teraz ak, lebo ak má pán hlavný architekt pravdu to 

znamená, že uznesenie nestihneme prijať v našom volebnom období, preto ak dovolíte 

predčasne by som k tomu materiálu, o ktorom hovoríme, prečítal by som len jednoduchý návrh 

uznesenia, ktorý tu mám k dispozícii. A jednalo by sa len o to, že MZ by dneska prijalo 

uznesenie nasledujúceho znenia: MZ prerokovalo návrh občanov na zmeny a doplnky č. 7 

územného plánu mesta Rožňava a ukladá mestu, aby zmeny a doplnky č. 7 k územnému plánu 

mesta zahŕňali zmeny regulatív, to znamená výšku zástavby, zastavanosť a charakter výstavby 

mestskej časti Nadabula. Po druhé aby mesto bezodkladne začalo o veci jednať v zmysle 

zákona č. 50 z roku 1976 Zb. To potvrdil pán zástupca, že tá snaha tu je. Po tretie pravidelne 

1x štvrťročne informovať písomne poslancov, občanov MZ v tejto veci. Pardon. O postupe 

v tejto veci. Po štvrté dbalo o dodržiavanie všetkých lehôt spojených s konaním nevyhnutných 

úkonmi písomnosťami tak, aby nevznikali prestoje v konaní. A po piate poverilo hlavného 



architekta mesta prioritne sa týmto zaoberať a konať. Ak, ak v pléne je pocit, že toto je nejaký 

zložitý a komplikovaný materiál a vyžaduje prejednávanie komisie, ja sa tomu nebránim. Ide 

o demokratické rozhodnutie MZ. Ale z pochopiteľných dôvodov pre mňa na základe tej 

iniciatívy občanov, ktorú som si osvojil som si myslel, že treba túto atmosféru upokojiť 

a takýmto spôsobom, jednoduchým spôsobom sa to dá vyriešiť. Ale možno sa mýlim. Ďakujem 

veľmi pekne za pozornosť. Bolo ma počuť? 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Bolo počuť. Bolo. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Nech sa páči pán poslanec Breuer. Zapni si mikrofón. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ešte stále ma nepočuť? Dobrý deň. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak  
Až teraz. 

 

p- poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Na netebooku som mal vypnutý. Ja si myslím, že každý z nás je za to, aby sa tento problém 

vyriešil a čím skôr. Trošku mi je to také, že deň pred zastupiteľstvom chceme niečo odhlasovať 

a hlavne kolegovia, ktorí zvyknú byť striktne proti tomu teraz silou mocou to chcú odhlasovať 

neviem prečo. Ja tiež sa pripájam k tomu, že to treba odhlasovať a treba to normálne dať do 

stavebnej komisie ako bolo spomenuté. Otázku je možno aj na pána Karola Kováča, keď o tom 

zahlasoval v roku 2018 čo sa robilo 3 roky, že sa to neriešilo, alebo prečo sa to neriešilo ďalej. 

Myslím si, že toľko už počkáme ten mesiac a pol kým príde ďalšie zastupiteľstvo. Ale to je môj 

názor a aj otázka naňho možno. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kellecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobrý deň. Ja len zopár takých holých viet. Bol som na tej komisii výstavby ako každý z nás, 

takže hlavný architekt mesta nám to 4 krát vysvetľoval ako to pôjde, ako by to malo 

jednoduchšie fungovať, takže ja by som poprosil, nech Peťo Tešlár vysvetli to poslancom ten 

postup, ktorý vtedy navrhol. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ja len poprosím a upozorním pánov poslancov, že sme pri bode zmeny programu, nie pri 

samotnom bode, ktorý by sme mali prejednávať. Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Súhlasím s tebou pán predsedajúci. Mňa prekvapuje kolega, my sme prijali v roku 2019 

uznesenie, že zmeny a doplnky budeme prejednávať, resp. podporíme ich tým, že sme  vyčlenili 

70 tisíc euro v rozpočte na to, aby sa to urobilo, to bol rok 2019. Vtedy pán hlavný architekt 

mesta v tom roku vykonal niekoľko dôležitých krokov. Okrem iného má k dospozícii po 



diskusii s občanmi a zainteresovanými, ktorých oslovil zoznam pripomienok k tomuto 

územnému plánu. Vďaka korona, korone, ktorá teda je určitým spôsobom dôvodom pán hlavný 

architekt asi konať nemohol, resp. bol obmedzený v konaní. A netvrdím, že nekonal, ja si 

myslím, že bol vďaka korone obmedzení v konaní. To, že prišla zmena č. 6 a prebehla tak ako 

prebehla, musím povedať, že podporil som ju aj ja, pretože som nevidel dôvod na to, aby tá 

zmena nebola riešená. Ale v jednaní na komisii, ktoré bolo minulý, pred 2 týždňami sme sa 

dozvedeli, že to konanie nejakým spôsobom je pozastavené, resp. spomalené natoľko, že mu 

hrozí, že zanikne do zabudnutia. Respektíve, že tá doba bude 2,5 roka, respektíve viacej a môže 

sa stať, že developer v zmysle platného územného konania, nie len jeden, ale viacerí, môžu 

urobiť takú zástavbu v Nadabudlej, proti ktorej títo občania boli. To znamená, že ich iniciatíva 

a všetky snahy a tak isto uznesenie MZ by vyšli nazmar. Je mi ľúto, že sa občianka nemohla 

prihlásiť do diskusie, pretože online sme odhlasovali, že nebudú sa môcť občania, resp. chceme 

odsúhlasiť, že teda občania sa nebudú môcť do diskusie. Povedala by nám svoj názor na túto 

vec. Tak sa môžem oprieť len o list, ktorý bol doručený na MsÚ včera. A ten máte k dispozícii 

v mailoch. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne pán poslanec. K uvedenému poviem ešte toľko. Tiež mi je veľmi ľúto, že 

občania sa nemôžu prihlásiť. Žiaľ na poslednú chvíľu sme sa rozhodli, že budeme toto 

zasadnutie mať online formou hlavne kvôli tomu, že je vysoko pravdepodobné, že toto 

zasadnutie by nebolo uznášaniaschopné, keďže si aj ty deklaroval, že sa nemôžeš zúčastniť 

kvôli, kvôli karanténe zasadnutia a viacerí poslanci avizovali, že teda zasadnutie by, zasadnutie 

aby sa prezenčnou formou nezúčastnili. Kvôli tomu sme sa rozhodli k tomuto kroku na 

poslednú chvíľu, preto nebolo ani možné zabezpečiť účasť občanov na tomto zasadnutí. Ja 

verím, že už v tomto volebnom, ale ani v tých ďalších volebných obdobiach nikdy nebudeme 

musieť pristupovať k online rokovaniu. Predsa len prezenčná forma je lepšia a je ústretovejšia 

aj voči občanom. To je jedna vec. A druhá vec na komisii výstavby z úst hlavného architekta, 

ktorého neevidujem, že by tu bol, preto budem tlmočiť to, čo si pamätám z komisie výstavby, 

ktorej som sa zúčastnil, že je dôležité aby sa ukončil proces zmien a doplnkov č. 6. Doplnky č. 

6 sa ukončia tým, že to dnes odhlasujeme. To je prvá vec, ale následne, keďže to má formu 

VZN, všeobecne záväzného nariadenia, tak sa musia vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15-tich 

dní. A dovtedy konať. 30, pardon, tak dokonca 30 dní. Ďakujem. Čiže počas týchto 30-tich dní 

nie je možné pristúpiť k realizácii zmien a doplnkov č. 7, čo je zásadná vec. Čiže nič, nič sa 

nezmešká kvôli tomu, že skôr ako po ďalšom zastupiteľstve, ktoré bude 01. 07. sa prakticky 

konať aj tak nedá. K tomu toľko. Ďakujem pekne. Pán poslanec Breuer. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja sa ešte chcem opýtať jednu takú otázku, možno mi budete vedieť na ňu zodpovedať, že raz 

keď bolo niečo odhlasované, treba ešte raz za to hlasovať za to isté? Alebo jak to je. Toto by 

som chcel vedieť. Otázku. Lebo raz sa už tento bod schvaľoval, to prešlo, už len treba začať ten 

celý proces. Takže myslím si, že asi už nie. Neviem. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Ja len takú technickú poznámku aby sme sa orientovali v čase a priestore. 

Je dobre vidieť, v ktorom bode sa nachádzame a dodržiavať striktnejšie rokovací poriadok aj 

kvôli technickým obmedzeniam aplikácie, cez ktorú rokujeme online. A nejakú takú prísnejšiu 

sebadisciplínu a 30 sekúnd na faktickú a 5 minút na diskusný príspevk. Ďakujem pekne. 



 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie aj, aj diskusiu. Pán predsedajúci to, že občania nie sú 

online pripojení nebola výčitka. Bože chráň. Záujem evidujeme veľmi silný je o, v podstate 

komisie sú otvorené, MZ je otvorené. Takže to nebola výčitka. Ak to tak vyznelo tak sa 

ospravedlňujem. Ja pokiaľ neeviduješ žiadnych diskutujúcich navrhujem, aby sme pristúpili 

k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Tak teda dám hlasovať najprv o zmene, ktorú predniesol pán poslanec Bischof. Nech 

sa páči ešte raz návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Z logických dôvodov, keďže rokujeme online navrhujem vypustiť bod č. 2 otázky a podnety 

občanov, bez zmeny číslovania ostatného programu.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Nech sa páči kto je za takýto návrh? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem, ale na obrazovke mi eviduje, že teda mám vypnutý mikrofón a nemám. 

Skúsim to nejako odstrániť. Ospravedlňujem sa, ak budete počuť nejaké zvuky. Ďakujem za 

pochopenie. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Pán poslanec Kováč je, akurát nehlasoval. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja, ja prosím ja som sa zdržal hlasovania. Ospravedlňujem sa.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Dobre. Ďakujem pekne. Vypnite si ruky. Takže 16-ti boli za, pán poslanec Kováč sa zdržal. 

Teda proti nebol nikto. Ďakujem.  

 

A teraz pristúpime k zmene, ktorú navrhol pán poslanec Kováč. Nech sa páči ešte raz prednes 

návrh. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Pre stručnosť navrhujem, aby sme do bodu rokovania MZ ako bod č. 13 navrhli 

zmenu územného plánu mesta Rožňava zmeny a doplnky č. 7. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Nech sa páči kto je za takúto zmenu? Konštatujem, že 6-ti poslanci. Ďakujem 

môžete vypnúť. Kto je proti? 10-ti. Ďakujem pekne. Môžete vypnúť. A zdržal sa hlasovania? 

Nikto sa nezdržal. Takže konštatujem že táto, túto zmenu sme neprijali.  

 



Dobre. Takže konštatujem, že prvá zmena programu bola schválená a druhá zmena programu 

nebola schválená. 

 

V bode č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Ja len technickú. Ozval sa mi pán hlavný architekt, teraz telefonicky, že on 

nedostal pozvánku z MsÚ na rokovanie, takže ak by bol priestor v ďalších bodoch programu, 

poprípade pri schvaľovaní bodu č. 6 týchto územný...územného plánu, tak aby mohol vystúpiť. 

Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám pripomienku technického rázu a to informáciu o tom, že sa bude 

dnešné rokovanie prebiehať v online režime sme sa dozvedeli v utorok pred 2 dňami o pol 

štvrtej poobede. Žiaľ občanom táto informácia bola zverejnená na stránke mesta až včera 

v obedňajších hodinách, čo je  dosť neskoro. Čiže v záujme informovanosti občanov a aby si 

v prípade, že sa chcú zúčastniť zastupiteľstva a musia si brať dovolenky a podobne, táto 

informácia by mala byť čo najskôr zverejnená a nie čakať pomaly jeden a pol dňa. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne za pripomienku. Samozrejme sa budeme snažiť, aby tieto informácie išli čo 

najskôr von, ale žiaľ aj kvôli karanténnym opatreniam niektoré veci trošku trvajú. Takže 

ospravedlňujem sa za prípadné komplikácie aj občanom, že sa toto dozvedeli pozdejšie, ale 

budeme na tom do budúcna samozrejme pracovať a pokúsime sa informovať čo najrýchlejšie, 

aby sa každý vedel, vedel zariadiť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kellecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcel spýtať riaditeľa technických služieb ako stojí to podanie 

na tú čiernu skládku v Nadabudlej, ktorý podal bývalý predseda dozornej rady technických 

služieb. Ináč to beriem ako neprofesionálne, že nás ako členov vôbec o tomto podaní 

neinformoval a jednoducho ma to trošku osobne aj uráža. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán riaditeľ bude odpovedať teraz? Áno. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Dobrý deň prajem. V priebehu minulého mesiaca prebehla kontrola zo Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia. Máme z toho čiastočný výstup. Skontrolovali v podstate skládky na 

Rožňava bani a za všešportovým areálom. Takt isto priestor pred vstupom do technických 

služieb. Zistenia, ktoré boli, sú v zápise, v protokole zo Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, kde inšpekcia konštatuje, že nebolo porušenie, nebolo porušenie pri kontrole a pri 

usmerňovaní s tým, že ďalšie zistenie, ktoré bolo v bode 2 to sa týka prevozu materiálu. Za to 

zistenie samozrejme je, nakoľko technické služby v čase, keď vykonávali rekonštrukciu 

námestia nemali príslušné povolenie na prevoz odpadu. Čiže dopravu sme nemali takým 

spôsobom zabezpečené. Bohužiaľ o takejto povinnosti sme nevedeli a podľa informácií ani 

neberte to ako výhovorku, ale v rámci mesta ...v okolí mojich známych a, a, a, ktorí robia 



s prevozom a s nákladnou dopravou nemajú tak isto vedomosť, že by takéto povolenia mali 

mať. Takže z tohto dôvodu pravdepodobne inšpekcia vyvodí sankciu, ktorú zatiaľ teda 

nemáme. Navrhli sme  teda opatrenia, alebo prijali sme opatrenia na zabezpečenie odstránenia 

týchto nedostatkov, na ktorých teda momentálne pracujeme. A čo sa týka teda tej skládky na 

Rožňava bani sú tam pripravené betóny na drvenie. Dneska je uzávierka súťaže na drvenie 

betónu, takže v priebehu mesiaca máj počítam, že v priebehu nejakých 2 týždňov by malo dôjsť 

k drveniu betónu a teda zemina, ktorá je za všešportovým areálom sa postupne odváža, 

preosieva a odváža sa naspäť do mesta, kde nám chýbajú pri vybudovaní chodníkov. A čo sa 

týka tejto ...... zmesi tú sme odviezli na obaľovačku do toho Čoltova. Takže z tohto pohľadu by 

sme mali mať ako všetky veci v poriadku. Takže toľko v krátkosti. Ako mrzí ma, že, že tá 

komunikácia prebehla najskôr cez zastupiteľstvo, nie cez, cezo mňa, resp. nebol ani dotaz 

ohľadom toho, že ako s tým budeme nakladať. Je to deklarované, aj v tom čase to bolo 

deklarované ako dočasná skládka. Takže z tohto pohľadu skutočne ma mrzí, že sme sa dostali 

do takejto ošemetnej a problematickej situácie. Na druhej strane mám za to, že sme skutočne 

nič  neporušili, ani nebolo nejakým zámerom ani mojím, ani technických služieb, že by sme 

nejakým spôsobom porušovali zákon. Takže toľko k tomu. 

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. Nepočujeme ťa. Zapnutý máš, ale nepočuť. Stále 

nepočujeme. Stále nič. Možno si vypol v nastaveniach počítača, lebo stále ťa nepočujeme. 

Teraz je vypnutý tvoj zvuk aj cez teams.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Mohol by som dostať slovo, kým si pán kolega pripraví. 

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Dobre. Áno, áno. Pán poslanec Lach nech sa páči. Pán poslanec Kováč poprosím ťa skús 

poriešiť svoje technické problémy. Nech sa páči Janko. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

No vážení kolegovia chcem navrhnúť teda v rámci interpelácie, aby MsÚ pripravil podklady 

na odpustenie časti poplatkov za odvoz odpadov pre tých podnikateľov, ktorí mali zavreté 

prevádzky v rámci kovidu niekoľko mesiacov, ......viac ako pol roka. V podstate nedošlo 

k plneniu služieb, čiže odpady sa od nich neodvážali, ale poplatok je vyrubený za celý rok. Čiže 

toto je otázka, ktorú si myslím, že by stála za to, aby sme sa tým zaoberali. Myslím si, že nie 

teraz taká vhodná v MZ, ale do ďalšieho MZ pripraviť aké by to malo dopady, ako je to právne 

možné riešiť, hej, že pripraviť nejaký materiál, lebo nemôžme žiadať poplatky za služby, ktoré 

sme neposkytovali. Dobre. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kováč už vyriešil svoj technický problém?  Ešte stále nie. 

Tak poprosím pán poslanec Kemény nech sa páči. Pán poslanec Kemény nepočujeme. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dobrý deň prajem všetkým. Chcel by som odpoveď na problematiku obnovy zelene na uliciach 

Vajanského a Hviezdoslavova, kde pred 2 rokmi boli vyrúbané stromy, odstránené, z titulu 

poškodenia a už nefunkčnosti, nestability v počte minimálne 13 kusov. A zároveň dal podnet 

či už komisii, alebo MsÚ riešiť konečne v nejakej konečnej a, a vhodnej podobe parkovanie na 

Hviezdoslavovej. Totižto chodníky sme pekne opravili, ale tá časť medzi cestou a chodníkmi 

sa zmenila na tankodron, na krátery, znečisťujú, vynášajú stade blato atď., atď. Nie je to 



estetické. Aby sme sa touto problematikou zaoberali. A tá výsadba a obnova zelene, náhrada za 

vyrúbané stromy trvá nejak dlho. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kováč nám asi zmizol celkom. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Navrhujem chvíľku ešte počkať. Pravdepodobne si reštartuje počítač. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno, áno, áno, áno. Evidujem ho, že je tu prihlásený zrejme. Čakáme. Pán poslanec Kováč 

počuješ nás? Tu je. Vidím ho, že je prihlásený. Pán poslanec Kováč prišiel. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem. Z druhého počítača budem fungovať. Počujete ma prosím? 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Teraz áno. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za technické problémy. Ja som len 2 veci chcel. 

V rámci prístupu verejnosti doporučujem skúsenosti tajomníčky komisie výstavby, ktorá má 

s týmto už skúsenosti. Verejnosť bola schopná pripojiť. A druhá vec chcel by som v rámci 

interpelácie požiadať vedenie mesta a, a pani prednostku aby do budúceho zasadnutia MZ 

pripravila nejaký odporúčaný, resp. nejaký návrh, akým spôsobom sa bude vedenie mesta 

zaoberať pri prejednávaní odporúčaní komisie MsÚ. A jedná sa nám o to, že aj kolega 

Drengubiak a predpokladám, že aj viacerí členovia komisií mali s týmto troška starosti, že 

mesto sa nezaoberá týmito náležitosťami. Takže by som chcel v rámci interpelácie požiadať 

a predpokladám, že už sa tieto veci riešia. Na budúcom MZ nás informovať akým spôsobom to 

bude prejednávané teda na vedení MsÚ. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Neviem či sa chce pani Tamášová vyjadriť teraz, alebo na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Dobrý deň prajem. Môžem?  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno nech sa páči. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Takže ja ba som len naozaj stručne chcela ku tomuto dajaké 2 vety, že áno už sa na tom pracuje 

preto, lebo sme zistili, že je veľa neriešených opa... ani nie opatrení, ale vlastne tých podnetov 

a tých úloh z tých komisií. Takže už viackrát sme sedeli, už sú vytvorené pracovné skupiny. 

Takže určite budete informovaní na najbližšom zastupiteľstve.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Beke. Pán poslanec Beke zapni si telefón. Áno. 

 

 



p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za upozornenie. Darmo nie som veľmi technický typ. Prepáčte, že som vás 

zdržal a nechcem vás dlho zdržiavať s mojím príspevkom, ale vzhľadom na to, že ma oslovili 

viacerí občania mesta v záležitosti dodržiavania menšinového zákona mesta. A na základe aj 

mojich postrehov by som chcel upozorniť mesto, aby pri podávaní informácií, upozorňovaní, 

vypísaní názvov ulíc resp. inštitúcií boli dodržané nariadenia uvedené menšinového zákona 

a nebáť sa vypísať ani názov mesta Rožňavy po maďarsky ako je uvedené aj v prílohe tohto 

zákona, čiže Rozsnyó. Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pani zastupujúca prednostka. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ku tomuto bodu by ste? Áno pracujeme na tom. Dostali sme od pána Bukovského list a boli 

sme upozornení, že máme dodržiavať tento zákon. Takže zisťujme, že kde boli, kde boli chyby, 

kde boli nedostatky a bude sa to určite riešiť.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ťa, aby si sa odhlásila. Takže neevidujem žiadne ďalšie 

prihlásenie sa do rozpravy k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu.  

 

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

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem žiadneho diskutujúceho. A teda 

uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o plnení 

uznesení MZ v Rožňave. Nech sa páči hlasujte. 11-ti. Konštatujem, že 11-ti hlasovali za. 

Poprosím odhláste sa. Poprosím aj pána poslanca Bekeho, aby sa odhlásil. Ďakujem. Nech sa 

páči kto sa zdržal? Nikoho neevidujem. Kto bol proti? Tak isto neevidujem. Ďakujem pekne.  

 

Nasleduje bod číslo 5 Návrh na zmenu § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených 

orgánov mesta  

Otváram diskusiu k tomuto bodu nech sa páči. Neevidujem nikoho prihláseného, uzatváram 

diskusiu. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje, zmenu § 5 Odmena  

zástupcovi  primátora  mesta Poriadku  odmeňovania  predstaviteľov  volených orgánov  mesta  

Rožňava podľa  predloženého návrhu. Kto je za takýto návrh? 11 pánov poslancov ďakujem. 

Dajte ruky preč. Kto je proti? Neevidujem nik... a pán poslanec Ocelník ďakujem. Poprosím 

odhlásiť ruku. Kto sa zdržal hlasovania? Štyria páni poslanci. Ďakujem pekne. Konštatujem, 

že tento materiál sme schválili. Pristúpime..., pán poslanec Balázs. Ďakujem.  

 

Pristúpime k bodu č. 6 ktorým je Informačná správa primátora mesta o Poverenie jeho 

zastupovaním 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. V tomto bode mi taktiež dovoľte aby som sa 

v mene pána primátora Michala Domika poďakoval pánovi poslancovi Jánovi Lachovi za 

doteraz odvedenú prácu na pozícií zástupcu primátora mesta. Je to pre mňa veľká česť a výzva, 

že môžem v podstate prebrať po ňom funkciu a každopádne aj rady pána poslanca Lacha si 

veľmi vážim a určite budem chcieť sním ďalej komunikovať a možno sa aj veľa učiť. Takže 

Janko ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Prepáčte trošku som mal technické problémy, prepáčte za neskoré prihlásenie. Ďakujem za 

slovo, chcel by som k tomuto bodu doplniť iba čo mi chýba a to je v dôvodovej správe vplyv 



na rozpočet. Keďže odmena pánovi kolegovi Drengubiakovi bude v inej výške ako mal pán 

Lach. Bude vyššia, tak by som čakal možno v tomto bode aj  vplyv na rozpočet, ale inak nemám 

s týmto najmenší problém, takže veľa šťastia v náplni práce ako zástupca primátora.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ako ma, ako ma kolegyne informovali, vplyv na rozpočet v podstate mesačný vplyv na 

rozpočet je vyčíslený na konci tohto materiálu, kde je uvedená konkrétna suma. Neviem či toto 

ti stačí. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Nie, lebo toto nie je vplyv na rozpočet. to je predpokladám, že to je hrubá mzda zástupca 

primátora. To nie je vplyv na rozpočet, lebo tam sú ešte aj odvody od zamestnávateľa. Môj 

predpoklad. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno ako ma informujú kolegyne tak na najbližšie zastupiteľstvo pôjde informačná správa 

s týmto vplyvom.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči ešte niekto do diskusie? Ďakujem pekne. Uzatváram teda diskusiu a dávam 

hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informáciu primátora mesta po 

1. o odvolaní Ing. Jána Lacha z vykonávania funkcie zástupcu primátora mesta Rožňava dňom 

30. 04. 2021 v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov a doplnkov a po 2. poveruje...poverení Mgr. Michala Drengubiaka 

vykonávaním funkcie zástupcu primátora mesta Rožňava počnúc dňom 01. 05. 2021 na plný 

úväzok a určení mesačnej odmeny. Nech sa páči kto je za? Dobre. Ďakujem pekne. Môžete sa  

odhlásiť. Kto je proti? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto? 1 pán poslanec. Ďakujem pekne. 

 

Pristúpime k bodu č. 7 Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave Ing. Jánovi Lachovi 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nech sa páči Pavol Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Počujete ma? 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja by som sa len chcel stotožniť s týmto materiálom a určite som aj ja preveroval prácu pána 

bývalého zástupcu primátora pána Lacha a určite jeho prácu pri tomto kovide 19 a ja by som 

mu chcel poďakovať za mňa, možno za svojich príbuzných, ale asi aj občanov mesta za jeho 

prácu, ktorú previedol počas tejto pandémie, ktorá ešte vieme, že nekončí, ale bola v štádiu, 

keď to začínalo a určite to potreboval na to veľmi veľa práce, úsilia a hlavne času. Takže Janko 

ďakujem veľmi pekne a určite za toto zahlasujem. 

 

 



p. zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Taktiež vyjadrujem veľkú vďaku za prácu počas pandémie a pri 

zabezpečovaní testovania, ako aj ďalších úloh v spojitosti s kovidom 19 v prospech mesta 

a obyvateľov. A keďže neevidujem žiadne ďalšie príspevky do diskusie uzatváram diskusiu. 

Nech sa páči dávam hlasovať návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje    

v zmysle  časti  II,   §  4,  ods.  3  Poriadku odmeňovania  predstaviteľov  volených  orgánov 

mesta  mimoriadnu  odmenu Ing.  Jánovi  Lachovi, poslancovi  MZ  v Rožňave,  za  jeho  prácu 

pri výkone   funkcie   zástupcu   primátora   mesta a aktivitu    pri    riadení    úloh    súvisiacich 

s pandemickou  situáciou  v súvislosti  s ochorením COVID  –  19  a riadenie  antigénového  

testovania mesta  Rožňava  vo  výške  1.000,00  eur,  slovom jedentisíc. Nech sa páči hlasujte 

kto je za?  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán predsedajúci vidno moje hlasovanie. Lebo som na inom počítači, tak si to chcem overiť. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno. Áno vidno. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem, ďakujem. Okej. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ešte aj pán Mihók. Čiže evidujem 15x za, 16...niekto možno. Ďakujem veľmi pekne. Môžete 

sa odhlásiť. Takže 16. Kto bol, kto bol proti? Zrejme nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Pán 

poslanec Lach. Ďakujem pekne. Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

 

Pristúpime k bodu č. 8 Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a 

príspevkových organizácií  k 31. 12. 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Ddávam návrh, aby sme hlasovali podľa predloženého materiálu 

a odporúčam zároveň členom poslaneckého klubu, aby hlasovali za. V súvislosti aj 

s uzneseniami, ktoré predložili odborné komisie pri MZ. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná odporúča MZ schváliť predložený materiál.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Poprosím, aby ste sa odhlásili. Ešte sa k predloženému materiálu vyjadrí pani 

hlavná kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dobrý deň prajem. Zdravím vás páni poslanci. Aj pani poverenú prednostku. Nebudem čítať 

celé moje stanovisko, snáď len konštatácia, že v zmysle  §16 ods. zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam MZ uzatvoriť prerokovanie 



návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2020 s výrokom celoročné hospodárenie 

schválené bez výhrad. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem pekne. Konštatujem, že nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po a) schvaľuje celoročné hospodárenie 

mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2. Nech sa páči hlasujte. 

Áno. 16 pánov poslancov. Ďakujem. Môžete zrušiť svoje ruky. Poprosím pána poslanca 

Kellecsényiho a pána poslanca Balázsa. Ďakujem. Nech sa páči kto je proti? Neevidujem 

nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Taktiež neevidujem nikoho. Ďakujem. Takže záverečný 

účet mesta sme schválili.  

 

Pristúpime k bodu č. 9 Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových 

organizácií na roky 2021-2023 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Odporúčam členom poslaneckého klubu aby hlasovali za predložený návrh 

a podľa toho čo máme v materiály uznesenie dnes schvaľuje rozpočet mesta vrátane rozpočtov 

a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na roky 2021 – 23 podľa uznesenia na 

strane teda. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská, správy mestského majetku odporúča MZ schváliť rozpočet 

tak, ako bol predložený.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Milí kolegovia dovoľte mi trošku obšírnejšie na túto tému. Na začiatku by 

som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom MsÚ, ktorí sa podieľali na zostavovaní tohto 

rozpočtu a boli pod veľkým tlakom zostaviť v danej situácii vyrovnaný rozpočet tak, ako im 

káže zákon. Napriek tomu by som chcel upozorniť na niekoľko závažných nedostatkov, ktoré 

som v tomto rozpočte našiel. Podľa plánu verejných obstarávaní, ktorí je zverejnený na stránke 

mesta na rok 2021 je niekoľko 100 tisícových projektov, dokonca jeden projekt za 1,3 milióna 

eur. Počujete ma kolegovia? 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Áno počujeme. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Len som si chcel overiť. Dokonca jeden projekt za 1,3 milióna eur. Bytovka na 

prestupné bývanie, ktoré sa v tomto rozpočte nenachádzajú. V pláne verejných obstarávaní na 

rok 2021 zverejnenom mestom Rožňava, ale sú. Ďalej by som chcel poukázať aj na facebook 

pána primátora, ktorý zverejnil plány na opravy ciest vo veľkom rozsahu, ktoré tiež nie sú 

reflektované v návrhu rozpočtu na rok 2021. taktiež by som chcel poukázať na to, že na 



poslednom zastupiteľstve pán primátor povedal, že na vyčistenie čiernych skládok požiadal 

pána riaditeľa technických služieb o vyčlenenie sumy 100 tisíc eur na tieto čierne skládky. Ja 

som v rozpočte našiel 10 tisíc eur v, v organizácii Odpadové služby mesta Rožňava. Čiže nie 

100 tisíc, ale len 10 tisíc eur. Taktiež by som chcel poukázať na fakt, že rozpočet je vyvážený 

tento rok, alebo zdá sa byť vyvážený tento rok len preto, že sme vyčerpali všetky rezervy, ktoré 

sme si tvorili po minulé roky vo výške cirka 400 tisíc eur a z tohto dôvodu už aj v rozpočte na 

rok 2022 je v pláne ďalší úver vo výške 1,3 milióna eur. To je už z pohľadu dneška na konci 

roka pravdepodobne sa budeme blížiť k úveru 2 miliónov eur. Taktiež by som chcel poukázať 

na fakt čo sa týka odpadu, nakladania s odpadom v meste Rožňava, že podľa predloženého 

rozpočtu v roku 2021 pôjde na odpady takmer 1,1 milióna eur. Hej. V roku 2020 sme mali, sme 

platili Brantneru, alebo za odpady sme platili 884 tisíc. Teraz je to takmer niečo medzi 1,07 až 

1,1 milióna eur. Takže takmer o 200 tisíc viacej než, než to bolo minulý rok a v priamom 

kontraste s tvrdeniami pána primátora, ktorý žiaľ nám dnes nemôže na toto odpovedať, že 

ušetríme 200 tisíc. Žiaľ v pláne je o 200 tisíc viacej. Môžem to zosumarizovať. Opadove služby 

mesta Rožňava 361 tisíc......(výpadok mikrofónu) tisíc, Kosit 404 tisíc, nájom nádob 6 tisíc. 

A lízing za autá 214 tisíc. Aj keby sme lízing za autá odpočítali stále tu máme úsporu len 

nejakých 30 tisíc eur oproti minulému roku. Ešte raz v priamom kontraste s tvrdeniami pána 

primátora. Ďalej by som chcel upozorniť na veľmi závažný fakt a spýtať sa aj kontro...pani 

hlavnej kontrolórky na jej názor, lebo podľa mňa takto predložený rozpočet nie je v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. v zákono....v zákone o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy z dôvodu, že na rekonštrukciu kúpaliska máme už podpísanú a platnú zmluvu vo 

výške 839 tisíc eur, kde má realizátor do konca roka 2021 vykonať rekonštrukciu kúpaliska. 

V rozpočte sa počíta, alebo je zverejnená len suma 400 tisíc. Mám za to, že je to podhodnotené 

zámerne, aby sme mali zostavený vyrovnaný rozpočet. Upozorňujem ešte raz na fakt, že táto 

zmluva je už podpísaná a je platná a teda nie je dôvod sa tváriť, že nás táto rekonštrukcia bude 

stáť 400 tisíc, keď je v zmluve 839 tisíc. Takže poprosím ešte o vyjadrenie pani hlavnú 

kontrolórku. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani hlavná kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Tým pádom je to v súlade so 

zákonom. To čo hovoríte pán poslanec som si overovala. Tam sa, preto, preto tam dali plnú 

výšku, alebo je tam plná výška, alebo ako máte pravdu je to uvedené v zmluve, ale čaká sa ešte 

na príspevok z regionálneho operačného systému. Nemám presnú informáciu, to pán primátor 

prezentoval aj na finančnej komisii. Čiže pokiaľ by nebol zostavený ako vyrovnaný rozpočet, 

tak by som dala námietku, ale rozpočet je vyrovnaný. V priebehu roka budeme musieť robiť 

zmeny rozpočtu, lebo nevieme ešte dopredu čo nás čaká. Takže z hľadiska zákona je tento 

rozpočet postavený správne.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ďakujem za stanovisko pani hlavnej kontrolórky ale aj tak mi to nesedí, keďže 

zmluva je podpísaná ako som povedal na 839 tisíc. Pán primátor povedal, že žiadal o 400 tisíc, 

aj tak je tam rozdiel 39 tisíc. Okrem faktu, že regionálny príspevok sme nedostali. Chápem, že 

stanovisko, že rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, tak je v súlade so zákonom. To však 

neznamená, že tie čísla, ktoré sú v rozpočte sú reálne a teda, že tie sú v súlade so mnou 



citovaným zákonom. Spýtam sa inak. Či sme si istý, keby nám prišiel napr. na kontrolu najvyšší 

kontrolný úrad, zisťoval, či tento rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, či sme si istý, že už len na tejto jednej zmluve o kúpalisku by 

sme tam, by tam nenašiel pochybenie. Ďakujem. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dopredu vám neviem povedať pán poslanec, že aký postoj by zaujal najvyšší kontrolný úrad, 

lebo momentálne sme v rozpočtovom provizóriu, alebo do dnešného dňa sme v rozpočtovom 

provizóriu, takže už tieto čísla nie sú presné. By som tak konštatovala. A možnože o týždeň 

o dva sa ten rozpočet aj tak bude, alebo o mesiac bude musieť meniť podľa reálnej situácie. 

A najvyšší kontrolný úrad kontroluje, alebo kontroloval pred tým čerpanie rozpočtu podľa 

schváleného, podľa schváleného plánu hej, alebo podľa schváleného rozpočtu. Takže neviem. 

Ja nepoznám stanovisko najvyššieho kontrolného úradu, že ako by sa k tomu postavil.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Už by som len dokončil, že odporúčam MZ vzhľadom na toľko závažných dôvodov, ktoré som 

menoval, vzhľadom na blížiaci sa ďalší úver v ďalšom roku a žiadne opatrenia, úsporné 

opatrenia, ktoré by nás do budúcna, alebo v posledný rok, ktorý budeme ešte v zastupiteľstve, 

vlastne ktoré nám žiadne úsporné opatrenia, ktoré neplánujeme teraz, tak moje odporúčanie 

neschváliť tento rozpočet a požiadať MsÚ o vypracovanie nového. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. K niektorým veciam by som sa rád vyjadril. Čo sa týka odpadových služieb 

resp. hospodárenia s odpadmi, konečné čísla aj za tento rok 2021 budú známe až na konci, keď 

uzavrieme rok 21. Čiže bilancovať, koľko to naozaj reálne bude stáť ja osobne by som si 

netrúfol. Verím tomu, že úsporné opatrenia prinesú svoje ovocie. A tá suma, ktorú vynaložíme 

bude podstatne nižšia ako bola doteraz a hlavne skvalitnia sa služby. Ja osobne evidujem aj viac 

pozitív, ktoré sa udiali behom posledného obdobia, kde si niektorí občania pochvaľujú, že sa 

zlepšila situácia. Samozrejme sú aj nedostatky tak ako všade, kde sa niečo nové tvorí. Ďalej čo 

sa týka rozpočtu, že je tam uvedené, že budem čerpať nejaký úver. Áno kvôli vyrovnanému 

rozpočtu na rok 2022 v podstate, v podstate to tam uvedené musí byť, lebo nevieme reálne 

príjmy aké budú. Ale na margo toho poviem, že dôležité je, že prijímame predovšetkým 

rozpočet na rok 2021 a nie na rok...s výhľadom na rok 2022, čiže táto položka sa upraví. Ja 

osobne si myslím, že úver v budúcom roku ani nebudeme potrebovať resp., keď budeme vedieť 

čísla reálnych príjmov na rok 2022, tak budeme schvaľovať rozpočet na rok 22 s výhľadom na 

roky 23, 24, tak vtedy to bude zohľadnené už reálne. A strašiť tu teraz pri schvaľovaní rozpočtu 

na rok 21, že, že bude niečo v roku 22, možno to bude všetko úplne inak. Ale každopádne aj 

z posledných 3 rokov vieme, že mnohé projekty, ktoré v rozpočte sú uvedené síce, že bude sa, 

že budú sa realizovať, uvediem príklad rekonštrukcia MŠ na ulici Vajanského. Ona tam bola 

už v roku 2018. Aj v roku 2019, keď sme schvaľovali prvý rozpočet už tam bola a je rok 21 

a keďže niektoré procesy trvajú strašne dlho uvedené to tam muselo byť, ale ešte stále sa 

nepristúpilo k samotnej realizácii. Čiže, čiže rozpočet ja osobne vnímam skôr ako plán, ktorý 

samozrejme sa môže meniť a môže meniť hlavne k lepšiemu a veľa závisí od toho ako budú, 

ako budú verejné príjmy, príjmy od štátu ďalej pritekať. Tak isto ako niektoré povedzme zdroje, 

úver zo štátu, ktorý, ktorý bol v súvislosti s, v súvislosti s pandémiou kovid k dispozícii, či bude 

musieť byť vrátený, či môže byť odpustený atď. Čiže ja osobne tento rozpočet podporím s tým, 

že keď budeme poznať ďalšie reálne čísla, bude sa pristupovať k jeho zmene. Nech sa páči ešte 



niekto do diskusie? Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu. A teda návrh na uznesenie MZ 

v Rožňave po a) schvaľuje rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 

a príspevkových organizácií na roky 2021 – 23 podľa uznesenia na strane č. 2.  

Kto je za? 11 pánov poslancov. Ďakujem. Poprosím, aby ste sa všetci odhlásili. Pán poslanec 

Kuhn. Pán poslanec Lach. Ďakujem. Kto je proti? 5-ti páni poslanci. Ďakujem. Pán poslanec 

Balázs. Ďakujem. Zdržal sa niekto. Pán poslanec Kováč. Ďakujem. Konštatujem, že rozpočet 

sme schválili. 

 

Pristúpime k bodu č. 10 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území mesta Rožňava – návrh 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Chcem sa trošku obšírnejšie vyjadriť k tomuto bodu. Už 

dlhodobo sme kritizovali, že mesto Rožňava nefinancovalo rovnako všetky školy a školské 

zariadenia aj cirkevné aj súkromné touto dotáciou 100 percentami. A viedli sme dlhodobé 

diskusie na túto tému. Aktuálne však z dôvodu slabšej finančnej situácie a z dôvodu 

pandemickej situácie a aj aktuálnej legislatívy, ktorá sa týka prijímania detí na povinné 

predprimárne vzdelávanie, je tu taký návrh kompromisný. My sme sa totižto predtým dohodli, 

že budeme navyšovať toto financovanie podľa možností mesta o 2 percentuálne body ročne. 

Ale, ale ako som uviedol situácia nie je až taká priaznivá takže je tu predložený materiál 

v niekoľkých alternatívach. A alternatíva, o ktorej odporúčam hlasovať je alternatíva č. 3 90% 

a dávam ešte návrh na doplnenie tabuľky v prílohe č. 1 o ďalší riadok dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami MŠ a potom tam máte tie sumy 2 745 eur, 2 745 eur, 2 416, 

2 470 a 2 525 eur tak ako je to uvedené v materiály na strane 3. Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia sa stotožnila s návrhom komisie vzdelávania mládeže. To je ten návrh, ktorý 

vlastne predložil kolega Bischof doplniť ten riadok do prílohy č. 1. Čiže komisia finančná 

s týmto súhlasí. Komisia finančná tak isto navrhla financovanie podľa alternatívy 3 na 90% 

a zároveň, keďže ten pôvodný návrh, ktorý sme dostali, návrh rozpočtu, ktorý prišiel do 

finančnej komisie počítal s tým, že to financovanie bude vo výške 92%. Čiže finančná komisia 

navrhla ponechať tú minuloročnú úroveň 90%, ale s tým, že tie 2%, ktoré ušetríme nebudú, 

nebudú použité na výdavky v tomto roku, ale pôjdu do rezervného fondu. Keďže teda minulý 

rok sme museli použiť rezervný fond, tak treba, treba aj, aj pokračovať v jeho tvorbe, v jeho 

navýšení. Čiže to sú, to sú odporúčania finančnej komisie na 90%, súhlas s doplnením toho 

riadku, ktorý navrhla komisia vzdelávania a ten rozdiel medzi 90 a 92% použiť, použiť na 

navýšenie rezervného fondu.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Mám to chápať ako tvoj pozmeňovací návrh? Čo sa týka rezervného fondu. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. Áno aby to bolo súčasťou tak ako to navrhla finančná komisia, aby to bolo súčasťou 

uznesenia. 

 



p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Páni kolegovia dovoľte mi navrhnúť podľa našich pôvodných dohôd 

hlasovať za alternatívu č. 4 a to je 92%. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Kováč. A už sa nehlási 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som rád, že pán kolega Bischof to takto zrozumiteľne vysvetlil. 

Ja by som ale podporil návrh pána kolega Kuhnu,  kolegu Kuhnu, Kuhna teda, ja  navrhujem, 

aby bol podporený návrh pána kolegu Kuhna resp. finančnej komisie ako takej. A dokonca ak 

by, ak by to bolo teda na mne a prejednávali by sme to ešte obšírnejšie, tak by som bol za to 

aby sme kľudne navýšili o tie 2 %, tzn. 4 % aby sme tam dali do rezervného fondu nie 2, ale 

beriem kompromis 2 %. A to vysvetlím z jednoduchého dôvodu. Školy potrebujú tie peniaze 

teraz. Nie v rezervnom, nie na budúci rok, nie o 2 roky, nie o 3 roky a hocijaká je  ťažká 

situácia, mali by sme dať, odtrhnúť si od úst a dať deťom. Čiže ja budem hlasovať za 

kompromisný návrh kolega Kuhnu ale opakujem ešte raz, Kuhna teda, ale opakujem ešte raz, 

že by som bol najradšej, keby tam sme prijali to, čo sme si dohodli. To znamená navýšili tie 

2% a 4%-tá dali do rezervy. Ďakujem pekne. 

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Takže asi dávame v takom poradí... Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja  len že mali by sme hlasovať o každom z tých návrhov samostatne.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Samozrejme. Samozrejme. Evidujem .... Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Naše návrhy sa nevylučujú a návrh kolegu Kuhna je doplnením môjho návrhu s tým, že môžem 

si osvojiť, osvojiť návrh kolegu Kuhna a takpovediac pribrať ho, pribrať ho do svojho návrhu. 

rozšíriť svoj návrh o, o ten jeho. A môžeme ich takto, takto spojiť, pretože ja som tam pridával 

aj ten riadok, ktorý máte v materiály na strane 3 a plus kolega Kuhn rozširoval vytvorenie 

rezervného fondu podľa vyjadrenia finančnej komisie.  

 

p.  zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Takže áno osvojujem si, osvojujem si návrh kolegu Kuhna a pripájam ho k tomu svojmu 

pôvodnému prvému.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Dobre. Neevidujem žiadnych ďalších prihlásených. Teda uzatváram diskusiu 

a poprosím pána poslanca Bischofa, aby predložil svoj pozmeňujúci návrh. 

 



p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem. Takže navrhujem, navrhujem, aby sme hlasovali o alternatíve 3 90%  plus rozšíriť 

uznesenie prílohu č. 1 o znenie, ktoré máme v materiály na strane 3 a to je riadok dieťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami MŠ a tie konkrétne sumy, ktoré sú tam 

uvedené, ktoré som prečítal a plus, plus znenie, ktoré je v materiály, v predloženom materiály, 

na ktorom sa uzniesla finančná komisia a ktorý predniesol pred chvíľou pán kolega Kuhn. Čiže 

schváliť návrh VZN s určením výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školské zariadenia 

v prílohe č. 1 podľa alternatívy C 90%. Schváliť, aby usporená čiastka v rozdiele 2% rozdiel 

medzi plánovaným rozpočtom a odporúčaným sa v roku 2021 nepoužila, ale presunula sa na 

účet rezervného fondu a za rok 2021 sa tak dostala do prebytku, z ktorého sa následne vytvorí 

rezervný fond pre rok 2022. Doplniť do prílohy č. 1 riadok navrhovaný komisiou vzdelávania 

a mládeže, ktorý som prečítal. Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Nech sa páči kto je za takýto návrh? 12 pánov poslancov evidujem. 13. Máme? 

Ďakujem pekne môžete sa odhlásiť. Poprosím, aby ste sa odhlásili. Pán Breuer. Ďakujem. Kto 

je proti? Jeden pán poslanec je proti. Ďakujem. Môžeš sa Roman odhlásiť. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Jeden pán poslanec. Konštatujem, že táto zmena bola schválená, čiže netreba ďalej 

hlasovať. Prešla teda alternatíva č. 3 90% a s ďalšími návrhmi, ktoré predniesol pán poslanec 

Bischof. Ďakujem. 

 

Pristúpime k bodu č. 11 Všeobecne   záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o podmienkach 

prideľovania  bytov  a nakladaní  s bytovým  fondom  mesta  – návrh na zmeny a doplnenie 

Ováram diskusiu. nech sa páči pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ešte raz dobrý deň. Komisia sociálna, bytová a zdravotná sa touto problematikou a týmto VZN 

podrobne zaoberala. Prijala aj uznesenie, avšak toto sa nedostalo do návrhu na uznesenie, ktoré 

je v materiály predložené, preto by som poprosil, aby sa v §15 ods. 2 toto doporučenie komisie 

zapracovalo do zmien. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcel by som sa v predloženom návrhu sa v bode 6 dopĺňa odborný 

zamestnanec v školstve, ktorý bude počas trvania nájomnej zmluvy pracovať v školách 

a školských zariadeniach na území mesta. Chcem sa spýtať pani vedúcej odboru školstva, 

pravdepodobne to prišlo od nej, alebo, alebo od celkovo z odboru školstva tento návrh, chcem 

sa spýtať, že či je tu taká potreba a koľko takýchto návrhov, alebo takýchto prípadov ročne 

očakávame. Či je tu nejaký predpoklad. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pani vedúca nech sa páči 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. My sme tam navrhli túto zmenu hlavne kvôli tomu, lebo mali 

sme úspešné projekty, v rámci ktorých sme mali možnosť prijať odborných zamestnancov. To 

znamená psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda. Žiaľ máme problémy s týmito 

odbornými zamestnancami preto, lebo nemáme ich dosť. Je to všeobecný problém. Je to 



problém dá sa povedať všade na celom Slovensku, ale práve preto by sme chceli aj takým 

takýmto spôsobom, alebo takouto ponukou ich prilákať do Rožňavy. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnych ďalších prihlásených. Tak najprv dám hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Keménya. Nech sa páči pán poslanec, aby predniesol, 

poprosím pán poslanec, aby predniesol svoj pozmeňovací návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Komisia doporučuje schváliť zmeny a doplnenia VZN podľa predloženého návrhu s opravou 

doby nájmu v §15 ods. 2 na dobu, ktorá neprevýši 12 mesiacov.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. Evidujem 15 poslanci sú za. Ďakujem pekne. Môžete 

sa odhlásiť. Poprosím odhláste sa. Pán poslanec Bolaček. Ďakujem. Kto je proti? Neevidujem 

nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Tak isto neevidujem nikoho. Ďakujem pekne. Takže 

pozmeňujúci návrh sme schválili a teraz dávam hlasovať o celkovom návrhu vrátane tohto 

pozmeňujúceho návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave prerokovalo návrh na zmeny a 

doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov 

a nakladania s bytovým fondom mesta a uznáša sa  na zmenách a doplnení Všeobecne 

záväzného nariadenia tak ako je to uvedené v materiály vrátane pozmeňujúceho návrhu. 

Kto je za takéto znenie, nech sa páči hlasujte. Evidujem 15 pánov poslancov, ktorí hlasovali za. 

Ďakujem. Odhláste sa. Kto je proti takémuto návrhu? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Pán poslanec Bolaček. Čiže 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne. 

Konštatujem, že návrh VZN vrátane  pozmeňujúceho návrhu sme schválili. 

 

Pristúpime k bodu č. 12 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6 – návrh 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Odporúčam členom poslaneckého klubu aby hlasovali podľa predloženého 

materiálu a VZN bez akýchkoľvek zmien a doplnkov podľa materiálu ako je predložený. 

Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja budem hlasovať proti z dôvodu, že nemám problém s územnými zmenami 

ako takými, ale mali by tu byť dodržané nejaké procesné postupy. A ako už pán Kolega Kováč 

dneska naznačil, sú tu občania Rožňavy, ktorí čakajú roky. V prípade pani Mátrayovej 3 roky 

na nejaké konanie zo strany mesta a v prípade primátora mesto začalo konať ešte skôr než vôbec 

on podal žiadosť, čo máme doložené. A vlastne pán primátor vytvoril 2 kategórie občanov. 

Seba. V jeho prípade konanie o územných zmenách netrvá ani jeden rok. A zvyšok občanov, 

kde mesto aj 3 roky nekoná. V iných prípadoch aj dlhšie. Čiže z tohto dôvodu ja jednoznačne 

nebudem hlasovať za, respektíve odporúčam hlasovať proti. A ešte raz s ako takou územnou 

zmenou problém nemám. Problém mám s tým, ako celý tento materiál od začiatku bol pánom 

primátorom predložený. Ďakujem. 

 



p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Avizoval pán hlavný architekt, tuším, že sa v tomto bode vyjadrí aj o tých zmenách. 

Neviem, či pán hlavný architekt sa chceš vyjadriť v tomto momente? 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Nie, nechcem sa vyjadriť. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Dobre. Ďakujem. Má niekto ešte? Neevidujem nikoho prihláseného. Uzatváram teda diskusiu. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Košice, odbor 

výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2021/013051-003 zo dňa 29. 03. 2021 k 

preskúmaniu dokumentácie Územný plán mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6 podľa § 25 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania 

dokumentácie Územný plán mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6, schvaľuje  podľa § 26 ods. 

3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po 1. Územný plán mesta 

Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6. Po 2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Rožňava- Zmeny a doplnky č. 6. 

Kto je za takéto znenie nech sa páči hlasujte. 13 poslancov bolo za. Ďakujem. Odhláste sa. Pán 

Kuhn. Ivan? Ďakujem. Kto je proti? Pán poslanec Bolaček. 1 je proti. Ďakujem. Môžeš sa 

odhlásiť. Zdržal sa niekto hlasovania. Neevidujem nikoho. Konštatujem, že tento materiál sme 

schválili. 

 

Bod č. 13 Zmenu  Štatútu  participatívneho  rozpočtu  mesta  Rožňava na roky 2021 – 2022, 

ide o zmeny § 3 Členovia výkonného výboru 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ale ešte pred tým ako niekomu udelím slovo tak mi dovoľte, 

aby som sa poďakoval pánovi poslancovi Keményovi, ktorý bol od začiatku pri zrode 

participatívneho rozpočtu. Oznámil vedeniu mesta Rožňava, že sa vzdáva funkcie hlavného 

koordinátora. Bol som ešte na začiatku ako občan tiež súčasťou rozbehu participatívneho 

rozpočtu a viem, že to  chcelo veľa energie ako od pána poslanca aj ďalších zamestnancov. 

Takže týmto sa mu chcem veľmi pekne poďakovať za odvedenú prácu. Žiaľ mnoho vecí veľmi 

výrazne skomplikovala naša situácia ohľadom kovidu a mnoho vecí, ktoré boli veľmi dobre 

rozbehnuté akoby trošku pribrzdili. Dúfam, že participatívny rozpočet do budúcna bude života 

schopným. Možno prídu nejaké zmeny aj, aj čo sa týka, čo sa týka nejakého ďalšieho 

fungovania nakoľko, nakoľko musíme počítať aj s tým, že v prípade takejto pandemickej 

situácie musíme tie procesy zmeniť trošku. Ale ja verím tomu, že v budúcich rokoch 

participatívny rozpočet bude fungovať ďalej. Aj v tomto roku participatívny rozpočet narazil 

na mnohé opatrenia, ktoré znemožnili to, aby sa verejne prerokovali niektoré záležitosti. Tak 

isto je potrebné upraviť tým pádom aj celý program participatívneho rozpočtu, čo určite budeme 

istým spôsobom reflektovať a budeme sa snažiť to vyriešiť tak, aby to bolo čo najlepšie 

a v prospech občanov, ktorí sa chcú zapojiť. Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Ja sa chcem tiež poďakovať pánovi kolegovi za kus 

odvedenej práce. Ja som bol proti tomu, aby participatívny rozpočet fungoval na základe tých 

pravidiel, ktoré boli schvaľované kedysi dávnejšie MZ, mám taký pocit, že v roku 2018. Ale 

pán kolega ma presvedčil svojou prácou, že stojí za to tomu venovať energiu a podoťahoval 

množstvo projektov v prospech tohto mesta, v prospech občanov. Diny klobúk dole.  



 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem kolegom za uznanie a vyjadrenie svojich pocitov a názorov. Ja pevne verím a dúfam, 

že participatívny rozpočet do budúcna bude mať opodstatnenosť a zmysluplnosť aj v našich 

podmienkach. Naďalej chcem a budem aktívny v tomto smere a budem to sledovať, ale už  nie 

ako koordinátor. Jednoducho doba si to vyžiada, aby bol človek poverený touto koordináciou 

na tvare miesta v epicentre a aj technicky zdatný a vybavený tými, ktoré, tými zariadeniami, 

ktoré sú nevyhnutné pri riešení takýchto situácií. Ja som konzervatívny typ, čiže ja som bol za 

priamy kontakt s občanmi, s obyvateľmi, na tvare miesta a toto žiaľ bolo nabúrané a narušené. 

Naďalej som na diaľku a tak isto online formou v rámci Slovenska aktívny pri tejto 

problematike. Budem nového koordinátora informovať, respektíve odovzdám mu, odovzdám 

mu náležitosti a kontakty, ktoré, ktoré prebiehajú. Podstatou je to, že osvojila sa, osvojilo sa, 

osvojilo si to ministerstvo školstva aj financií túto problematiku. Na území Slovenska na 

mnohých, v mnohých mestách primátori atď. poverení pracovníci sú v tomto zainteresovaní 

a rieši sa výstup vo forme legislatívneho uplatnenia sa tohto procesu, ukotvenia do legislatívy, 

aby to nebolo len nejaké to kvázi náhodné, príležitostné v rámci jednotlivých mestách, ale stalo 

sa to súčasťou a motivujúcim faktorom pre, pre túto oblasť. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa 

spolupodieľali na rozbehnutí tohto procesu, hlavne predstaviteľom, predkladateľom 

jednotlivých projektov a ich realizátorom. Verím, že do budúcna bude toto pretrvávať a bude 

sa zdokonaľovať. Želám pánovi Drengubiakovi v tejto oblasti a celému výkonnému výboru 

veľa úspechov. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa možno pán poslanec spýtal, či by ste nemali záujem byť 

aspoň členom výkonného výboru už nie ako koordinátor, ale len ako člen. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Súhlasím. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Dobre. Tak teda dávam aj pozmeňovací návrh aby, aby bol pán Mgr. Dionýz Kemény z radov 

poslancov členom výkonného výboru participatívneho rozpočtu. A samozrejme mu ďakujem 

za dôveru. Neevidujem ďalších prihlásených do diskusie. Tak teda uzatváram diskusiu. Najprv 

dám hlasovať o mojom pozmeňovacom návrhu, ktorým je aby členom výkonného výboru 

participatívneho rozpočtu z radov poslancov bol pán Mgr. Dionýz Kemény. 

Nech sa páči kto je za takýto návrh? Evidujem 17 pánov poslancov. Všetci sme boli za. 

Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. A teraz dám hlasovať o celkovom návrhu aj 

s pozmeňovacím návrhom. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu Štatútu  

participatívneho  rozpočtu  mesta Rožňava  na  roky  2021  –  2022,  §  3  ods.  1 nasledovne 

vrátane pozmeňujúceho návrhu. 

Nech sa páči kto je za? Všetci. Ďakujem veľmi pekne. Môžete sa odhlásiť. 

 

Prechádzame na mejetko-právne záležitosti. 

Bod 14/1 Občianske združenie 4Future, Ružová 30,  Rožňava - žiadosť o predaj pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán Burdiga. A to bolo... 

 

 



p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja som len ostal zapnutý. Sorry. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Aha. Dobre. Ďakujem. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku neodporúča MZ schváliť predaj 

pozemku mesta.  

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Páni kolegovia tak ako som prezentoval tento svoj návrh na komisii 

finančnej, tak ho odprezentujem aj tu. Tiež som proti  predaju pozemku, ale som za to, aby sme 

navrhli tomu žiadateľovi prenajať tento pozemok a to z dôvodu, že jedná sa o priestor, kde sa 

nič nedeje a bol by som veľmi rád, keby sa tam konečne niečo rozbehlo. Nevidím s prenájmom 

žiaden problém. Keby niečo nefungovalo vždy ho vieme po roku, resp. na dobu určitú na 1 rok 

ho dať a potom ho vieme vlastne automaticky by sa skončil. Takže ešte raz. Ja som veľmi rád, 

že niekto konečne chce niečo v Rožňave v danom priestore robiť a je o niečo, čo keď sa 

pozrieme do väčších miesť ako napr. Košice, veľmi dobre vie fungovať. Ďakujem.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Takže evidujem to ako pozmeňujúci návrh. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja teda potvrdzujem, že kolega Bolaček predložil tento návrh na finančnej komisii a aj sme sa 

k tomu ako komisia vyjadrovali hlasovaním. Teda väčšina členov finančnej komisie 

neodporúča ani prenájom tohto priestoru. Myslíme si, ako na finančnej komisii zazneli názory, 

že to je priestor, ktorý by sa mal riešiť komplexne a nie vyňať z neho proste nejaký kus a osadiť 

tam tú malú, malú prenosnú povedzme aj budovu, ale proste neprispelo by to k estetickému 

zlepšeniu tohto priestoru. Treba, treba tento priestor riešiť komplexne. A teda nepredávať, alebo 

a ani neprenajímať, lebo tým by sme sa obmedzili. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. Opäť ťa nepočujeme. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Prepáčte. Komisia výstavby tiež neodporučila predaj tohto pozemku a to hlavne kvôli tomu, že 

dotyčná firma, respektíve občianske združenie, neposkytlo žiadny komplexný návrh o tom, aká 

je predstava využívania tohto priestoru. A naozaj na základe toho, že tuná chcú len stánok 

rýchleho občerstvenia je veľmi málo argumentov na to, aby mesto predalo svoj pozemok. Ak 

má toto občianske združenie naozaj záujem, malo by predložiť seriózny návrh na to, akým 

spôsobom tento priestor chce využívať. Nejaké vizualizácie, nejaké, nejakú správu obšírnejšiu 

v rámci podnikateľského zámeru. Samozrejme s tým, že tieto informácie sú diskrétne a my sa 

k nim aj takto budeme stavať. Takže ani my nelámeme nad nimi palicu, ale očakávame 

serióznejší prístup. Žiadať len o odkúpenie pozemku s takouto lacnou a jednoduchou vetou je 

naozaj kontraproduktívne. Ďakujem. 

 



p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Neevidujem ďalších prihlásených do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím 

pána poslanca Bolačeka, aby predniesol svoj pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Čiže môj návrh je neodpor...daný pozemok nepredať, ale ponúknuť 

žiadateľovi prenájom pozemku s tým, aby aj lepšie špecifikoval svoje zámery na danom 

pozemku. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Kto je za takýto návrh? Evidujem 3 pánov poslancov. Ďakujem pekne. Kto je proti?  

13 pánov poslancov. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Pán poslanec Beke poprosím 

odhlásiť sa. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Takže pozmeňujúci 

návrh sme neschválili a teraz dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje    

predaj pozemku mesta v k. ú.  Rožňava,  časť z parcely  parc. č.  KN  C  1470/15  ostatná  plocha 

s výmerou spresnenou geometrickým  plánom  (cca 500 m2) na zriadenie prevádzky služieb 

rýchleho občerstvenia formou obchodnej verejnej súťaže.  

Kto je za takýto návrh? Neevidujem nikoho. Neevidujem nikoho. Ďakujem. Kto je proti? 10 

pánov poslancov. 11. Ďakujem. Poprosím, aby ste sa odhlásili. Pán Mihók. Ďakujem. Zdržal sa 

niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Ďakujem pekne. Tento materiál sme neschválili. 

 

Bod č. 14/2 VINIČKY service s.r.o., Banícka 291, 049 41 Krásnohorské Podhradie - žiadosť o 

predaj pozemku mesta 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn, 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku neodporúča MZ schváliť predaj 

pozemku mesta. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Komisia výstavby tak iste neodporúča  schváliť predaj pozemku. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho do diskusie. Uzatváram diskusiu. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, LV č. 5716, parcela 

č. KN C 7659/2 vodná plocha, s výmerou 2 734 m2, za  účelom využitia na rekreačné účely pre  

verejnosť (vodné  športy, rybolov, oddychová  zóna,...),  formou  obchodnej verejnej  súťaže. 

Kto je za takéto znenie uznesenia. Nech sa páči hlasujte. Neevidujem nikoho. Pán Beke je za?. 

Nie je za. Dobre. Kto je proti?15 pánov poslancov. Moment ešte. Máme. Ďakujem pekne. 

Môžete sa odhlásiť. Pán Kemény. Poprosím pána Keménya. Pán Kemény? Počujeme sa pán 

Kemény? A už je dobre, dobre. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho.  

Ďakujem pekne. Tento materiál sme neschválili. 

 

Bod 14/3 Jozef Orosz, ul. Jána Brocku č.22,  Rožňava - prenájom pozemku mesta 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

 



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporúča MZ schváliť prenájom 

pozemku mesta. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Ešte  niekto do diskusie? Neevidujem uzatváram diskusiu. Návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prenájom pozemku mesta v k. ú.  

Rožňava zapísaného na LV č. 3001 časť z parc. č. KN C 875/247 ostatné plochy s výmerou  25 

m² pre Jozefa Orosza, Jána Brocku č.22  Rožňava. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb., z dôvodu, že žiadateľ chce predmetný pozemok využívať na letnú terasu pre svoju 

cukráreň, ktorá sa nachádza v budove, ktorú má vo svojom vlastníctve za cenu podľa Zásad pre  

určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta, je vo výške 467,04 eur za obdobie do 31.5.2021. Kto je za takéto znenie nech 

sa páči hlasujte. Evidujem 16, 17 pánov poslancov, čiže všetci za. Ďakujem pekne. Môžete sa 

odhlásiť. Takže tento materiál sme schválili. 

 

Bod č. 14/4 Beáta Laššanová Lipovník 275 (opätovná žiadosť na prehodnotenie prenájmu 

pozemku) - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

........ na onom na kláve....na tomto počítači. Pardon. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Dobre. Dobre. Pán poslanec Kuhn 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

..........(nezrozumiteľnosť) prerokovala, prehodnotila, ale stále trvá na svojom odporúčaní, že 

neodporúča MZ schváliť prenájom pozemku mesta. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Komisia výstavby tak isto neodporúča aby sa tento pozemok prenajal. 

Dokonca odporúča mestu Rožňava, resp. MZ odstrániť plechovú garáž, ktorá na tom pozemku 

je a tak isto urgentne riešiť parkovanie pre obyvateľov Jarnej č. 7, 9, 11 a 13. K tomu 

odstráneniu plechovej garáže v uvedenej lokalite. V uvedenej lokalite sú 2 plechové garáže 

a my doporučujeme mestu, aby odstránilo obe tieto plechové garáže.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dobrý deň kolegovia. Kvôli technickému problému som nebol plnohodnotne pripojený. V tejto, 

v tomto bode by som sa chcel opýtať tak, jak sa pýtal kolega Kemény pred chvíľou, či sme 

skúsili nielen na Jarnej, ale aj ostatných uliciach Vargového poľa, keď sme robili túto veľkú 

rekonštrukciu tam tých chodníkov, ciest, či sme niekde urobili parkovacie miesto. Tie 

zatrávňovacie dielce či sa náhodou niekde uložili. Či sa na Hviezdoslavovej vyriešilo 

parkovanie, či sa na Juhu urobilo pol pohnutia prstom preto, aby sa vyriešilo parkovanie. Určite 



áno nejaké drobné, drobné kroky sa predpokladám, že spravili. Takže autá, autá nám stoja po 

chodníkoch, po sídliskách, stoja nám po trávnikoch. Niekto je pokutovaný, niekto nie. A chcem 

sa opýtať či náhodou sa už trošku neprekračujú kompetencie, alebo vlastne či, či keď ideme 

posudzovať to, kto aký má preukaz ZŤP, kto sa kde zdržiava, či tam je trvalé, či tam nie je 

trvalé, či toto je všetko v našej kompetencii len preto, lebo, lebo neviem. Lebo. Tak narážam 

na to, či máme rovnaký meter na všetkých obyvateľov mesta. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu čo pán Balázs povedal 2 veci. Po prvé komisia výstavby na 

svojom poslednom zasadnutí požiadala mesto Rožňava, resp. odbor výstavby, aby prezentovala 

na najbližšom zasadnutí komisie ako sa presadzuje v praxi koncepcia parkovacej politiky na 

sídlisku Juh. Takže predpokladám, že výstup z toho potom bude možné prezentovať na 

niektorom z MZ. A bod 2 ja by som chcel upozorniť kolegov a tak isto kolegu Balázsa, riešenie 

parkovacích miest od roku 2012 ak si dobre pamätám, alebo 2014 je problém, pretože 

parkovacie miesta musia byť opatrené odlučovačom ropných látok. To znamená, že musí to byť 

spevnená plocha, ktorej je realizátor, resp. investor parkovacej plochy schopný zabezpečiť 

odlučovanie týchto ropných látok z parkovacej plochy. Bohužiaľ to nemôžme riešiť nejakým 

iným spôsobom ako spevnenou plochou, ktorá takýmto spôsobom bude opatrená. Takéto 

opatrenie bohužiaľ ale je komplikovanejšie v tom, že kanalizácia mesta Rožňava nie je teda, 

nemáme v mnohých miestach 2 typy kanalizácie, tzn. splaškovú a dažďovú a takéto spevnené 

plochy by zaťažovali dažďovú kanalizáciu ako takú. My sme navrhli, komisia navrhla teda 

vedeniu mesta, aby sa zaoberala parkovacou politikou na sídlisku Vargovo pole. Vzhľadom na 

situáciu sú veci zatiaľ neriešené, resp. riešené pomalšie ako sme čakali, ale komisia v tejto veci 

koná. Ale opakujem ešte raz problém parkovacími plochami inde ako na sídlisku Juh, kde tá 

parkovacia politika bola schválená spočíva práve v tomto ustanovení zákona, ktorý obmedzuje, 

resp. určuje pravidlá, za akých môžu vznikať parkovacie miesta. Ďakujem pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Pán poslanec Balázs ešte sa hlási alebo...? Ďakujem. Ja by som len čo sa týka toho, tej 

kompetencie, tak myslím že existuje platná smernica, ktorá rieši to, akým spôsobom sa 

prideľujú či už parkovacie miesta atď. A čo sa týka parkovacej politiky tak je to veľký problém 

zrejme v celom meste nie len na sídlisku Vargovo pole, tak isto aj na sídlisku Juh ale úplne 

všade. Ja som na to upozorňoval napr. aj v severnej časti mesta. Áno budeme musieť k tomu 

pristupovať komplexnejšie a navrhnúť reálne riešenia a nielen za cenu rozširovania 

parkovacích plôch na úkor zelene. Čiže do budúcna ja vidím možno riešenie aj nejakou tou 

motiváciou z iných, možno aj väčších miest, akým spôsobom riešili parkovaciu politiku. Nielen 

rozširovaním parkovacích miest, ale možno aj nejakým, nejakým, nejakými inými 

legislatívnymi zásahmi. Nejaké parkovacie miesta vznikli práve tým, že sa vybudovali 

kontajneroviská a uvoľnili sa priestrory. Nehovorím, že je ich veľa, ale určite sa do budúcna 

budeme touto témou vážne zaoberať, tak ako povedal aj kolega Kováč, aj na komisii výstavby 

sme sa tým zaoberali a určite aj vo vedení mesta. Ďakujem. Pán poslanec Kováč. Pardon. Pán 

poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som chcel len odpovedať kolegovi Balázsovi, že ja si myslím, že máme túto kompetenciu 

v MZ posudzovať komu, za akých podmienok prisúdime. Jednak máme právo vytvárať nejaké 

tie všeobecné pravidlá a potom aj posudzovať. A ja si nemyslí, že by sme, neviem teda o tom, 



že by sme mali rôzny meter ako naznačil. Ak vie o nejakom takom prípade, tak nech povie 

konkrétne. Ale ja si myslím, že práve, práve to odporúčanie finančnej komisie neprenajať tento 

priestor a aj komisia výstavby, ktorá navrhla odstrániť tú garáž to znamená, že majú rovnaký 

prístup. Pretože žiadateľka nebýva na tejto adrese, býva tam jej syn, ktorý nie je zdravotne 

ťažko postihnutý a ak by sme prenajali a on by užíval túto garáž, tak potom by všetci ostatní 

obyvatelia by mohli žiadať, že teda ale aj my chceme mať prenajatý pozemok na garáž. Čiže, 

čiže my sa tu práve snažíme mať rovnaký meter pre všetkých. A ja súhlasím s tým, že treba 

riešiť problém s parkovaním. Aj ja mám auto a viem aký je problém v Rožňave s parkovaním, 

takže toto určite budeme riešiť. A to je, to je ale trochu iný problém ako v tomto bode teraz 

riešime.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán kolegu, kolega Kuhn ma predbehol. V podstate to je o tom istom. Nechcem sa opakovať. 

Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Beke. Mikrofón pán poslanec. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Áno ďakujem pekne. Možno nie ja som ten pravý človek, kto by mal na to ako len poukázať, 

ale, ale ohľadom problému parkovania by som mohol povedať, že, že lepšie by bolo ako len 

ako nejaký rýchlejší tempo ako len nabrať v tomto smere, alebo v riešení lebo už, už prakticky 

tretí volebný cyklus beží a od, od toho obdobia sa rieši trebárs parkovanie na Juhu. Alebo 

možnosti parkovania. A neviem ešte koľko volebné obdobie uplynie, kým, kým sa to napraví 

na pravú mieru. Ďakujem vám pekne.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Myslel som na tie kompetencie, že dakto je držiteľom ZŤP kde sa zdržiava, kde sa nezdržiava 

a takéto, takéto veci, ktoré máme v materiály na to som narážal. Ale dobre nechajme to tak. Tak 

ste sa rozhodli, takto to odhlasujete, takto to bude. Na toto nadväzuje, na toto nadväzuje to 

riešenie tých parkovacích miest. Kolegovia sem tak jak, presne tak jak kolega Beke povedal, 

rieši sa to možná 8 možná 10 rokov. Ešte za pána primátora Burdigu sa niekoľko materiálov, 

projektov vypracovalo, ktoré sa nedotiahli do konca. Položte si ruku na srdce, okrem toho, že 

sme sa 2 krát, 3 krát na zastupiteľstve na túto tému ozvali, koľko ste spravili pre túto 

problematiku, alebo resp. povedzme si úprimne aj to, že pán primátor, vedenie mesta keď chce, 

tak môže kvôli tejto problematike položiť krížom slamu a môže pohnúť veci dopredu. Koľko 

sa pre to spravilo? Myslím si, že je to minimum a, a hmatateľne určite môžem prehlásiť, že 

minimum lebo minimum parkovacích miest vzniká v Rožňave za posledných 8, 10, 12 rokov. 

Takže nerobíme v tom nič. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Poprosím pánov poslancov, aby sa odhlásili. Aj pána poslanca Bekeho, keď 

nemá diskusný príspevok. Neevidujem nikoho ďalšieho, kto by bol prihlásený do diskusie. 

Uzatváram diskusiu a dávam hlasovať: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 



zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta, časť parcely parc. č. KN C 2038/1, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, pre Beátu Laššanovú, Lipovník 275, podľa § 9a písm. 9 

písmeno, odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka zdedila po otcovi 

plechovú garáž na pozemku mesta, na ktorý mal s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu a 

žiadateľka tento pozemok chce naďalej užívať a je držiteľkou preukazu ŤZP, za cenu podľa 

Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta vo výške 78,87 eur za rok.  

Kto je za takýto návrh? Neevidujem...aha. 3, 4 páni poslanci. Piati. Ďakujem pekne. Môžete sa 

odhlásiť. Poporosím o.... ďakujem. Kto je proti? 11 pánov poslancov. Máme? Ďakujem, môžete 

sa odhlásiť. Poprosím odhláste sa. Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Takže 

tento materiál sme neschválili. 

 

Bod č. 14/5 Margaréta  Hacsková,  J.  A.  Komenského  10,  Rožňava  – zámer kúpy pozemkov 

do majetku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporúča MZ schváliť zámer 

kúpy pozemkov do majetku mesta Rožňava. Ja len teda zdôrazním, že ide tu o zámer a že 

účelom schválenia tohto uznesenia je vlastne umožniť mestu, aby dalo vypracovať znalecký 

posudok, na základe ktorého potom mesto môže vstúpiť do, do jednania o kúpe s majiteľkou. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Neevidujem ďalších prihlásených. Uzatváram diskusiu. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zámer kúpy pozemkov do majetku mesta Rožňava od  

Margaréty Hacskovej, J. A. Komenského 10, Rožňava zapísaných na LV č. 4730  parc.  č.  KN-

E 1740/1 trvalý trávny porast s výmerou 2 817 m2 a parc. č. KN-E 1741/1 trvalý trávny porast 

s výmerou 5640 m2.  

Kto je za takýto návrh nech sa páči hlasujte. Máme? 14 pánov poslancov hlasovalo za. Ďakujem 

pekne môžete sa odhlásiť. Kto je proti? 2 páni poslanci. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? 

Nikto. Konštatujem, že uvedený materiál sme schválili.  

 

Bod č. 14/6 Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava – zverejnenie  

zámeru  výpožičky  nebytových  priestorov  ZŠ akad.  J. Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho prihláseného do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru výpožičky nebytových 

priestorov ZŠ akad. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava pre Základnú umeleckú školu so sídlom 

Akademika Hronca 3490/9B v Rožňave na dobu neurčitú v zmysle § 7a Zásad hospodárenia s 

majetkom mesta a § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o organizáciu v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a nebytové priestory – elokované pracovisko – sa budú 

využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Kto je za takéto znenie nech sa páči hlasujte. Všetci. Všetci páni poslanci boli za. Ďakujem 

pekne. Môžete sa odhlásiť. Konštatujem, že materiál bol jednohlasne schválený.  



 

Bod č. 14/7 Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie výsledku inventarizácie   

majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2020 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ospravedlňujem sa pán predsedajúci. Omylom som, nestihol som vypnúť ruku. 

Ospravedlňujem sa. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak  
Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa. Bol som vyrušený telefonátom. Sme pri bode 7 inventarizačný zápis 

predpokladám. 

 

Áno. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ďakujem. No finančná komisia teda odporúča, alebo berie správu z vykonania 

inventarizácie na rok 2020 na vedomie a okrem toho odporúča teda či už mestu Rožňava alebo 

MZ, aby sa preverili možnosti využitia budovy na Čučmianskej dlhej, bývalé zdravotné 

stredisko a následne preveriť možnosti získania dotácií a ich využitia na rekonštrukciu daného 

objektu. Dovysvetlím ešte k tomu. Bola na finančnej komisii diskusia o tom, že teda tento 

objekt môže byť použité len ako zdravotnícke zariadenie. Že je tam taká nejaká, no pomôžte 

mi slovo... 

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak  
Podmienka? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Podmienka, áno, takže len, len teda zo strany zdravotníckych zariadení alebo, alebo lekárov 

nebol o tento objekt záujem. Zrejme kvôli tomu, že kvalita tej stavby nie je práve špičková. 

Takže, takže ide o to, že akým spôsobom by sa dala tá stavba zrekonštruovať, vylepšiť, aby 

bola zaujímavá pre súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tiež aby sa nestalo, 

že tým, že dlhodobo sa táto stavba nevyužíva tak dôjde k jej ešte väčšiemu znehodnoteniu 

majetku. Takže to bolo jedno odporúčanie. A druhé odporúčanie bolo, že pri najbližšej 

inventarizácii vykonať inventarizáciu všetkých chát, čo vlastní mesto a zabezpečiť aby raz za 

4 roky boli skontrolované všetky budovy vo vlastníctve mesta. Opäť to dovysvetlím. Z diskusii, 

z diskusii na komisii vyplynulo, že teda podľa zákona sa táto inventarizácia má robiť raz za 4 

roky. Mesto ju vykonáva 2 krát, teda raz za 2 roky, čiže častejšie. Ale kvôli tomu, že ju robí 

častejšie tak, tak nevykonáva pri každej inventarizácii aj proste kontrolu všetkých budov vo 

vlastníctve mesta a vždycky len teda náhodným výberom vyberie niektoré budovy. A zaznel 

tam také, také, také obavy na komisii, aby sa nestalo, že keď sú náhodným výberom, tak, tak 

proste na niektoré budovy sa neskontrolujú ani len raz za 4 roky, ale možno raz za 6 alebo 8 

rokov a medzi tým dôjde k nejakému veľkému znehodnoteniu tých budov. Takže, takže ak sa 

bude pokračovať v tom 2 ročnom cykle, tak by tie budovy mali byť rozdelené nejak na polovicu 

a pri jednej inventarizácii by sa mala jedna časť budov skontrolovať a pri druhej druhá polovica 

budov. Takže toto by som navrhol teda aj doplniť to odporúčanie finančnej komisie doplniť ako 

ukladaciu správu do uznesenia. 



 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. 

 

p. zástupca primátor Mgr. Michal Drengubiak 

Má niekto ešte? Uzatváram teda diskusiu. Poprosím pána poslanca Kuhna, aby sa odhlásil, ale 

popri tom aj predniesol svoj pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Čiže...sekundu poprosím. Čiže uznesenie by bolo, že Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

berie na vedomie správu  o  inventarizácii  majetku  a  záväzkov vedeného  v  účtovníctve  mesta  

Rožňava k 31. 12. 2020. Ukladá realizovať odporúčania Ústrednej inventarizačnej komisie 

podľa správy z vyhotovenia inventarizácie a pri, pri, pri pripoja sa, teda ukladá, ukladá preveriť 

možnosti využitia budovy na Čučmianskej dlhej (bývalé zdravotné stredisko) následne preveriť 

možnosti získania dotácií a ich využitie na rekonštrukciu daného objektu. A ďalej ukladá pri 

najbližšej inventarizácií vykonať inventarizáciu všetkých chát vo vlastníctve mesta, zabezpečiť 

aby v 4 ročnom období boli skontrolované všetky budovy vo vlastníctve mesta.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne, nech sa páči kto je za takýto, takéto znenie uznesenia? 14 pánov poslancov 

evidujem. Ďakujem pekne môžete sa odhlásiť. Prosím aj pána poslanca Breuera. Ďakujem. Kto 

je proti? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Taktiež neevidujem nikoho. 

Konštatujem, že sme to schválili aj s pozmeňovacím návrhom pána poslanca Kuhna. Už 

netreba, lebo celé uznesenie dal.  

 

Bod č. 15 Technické  služby  mesta  Rožňava  – voľba  člena  dozornej komisie 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Prednesiem návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  volí za 

člena dozornej komisie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave, zároveň viceprimátora Mgr. Michala Drengubiaka. 

Ďakujem pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Sú nejaké iné návrhy? Neevidujem nikoho ďalšieho prihláseného. Uzatváram 

diskusiu a poprosím pána poslanca Bischofa, aby ešte  raz predniesol návrh na uznesenie. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  volí za člena dozornej komisie príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Rožňava poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave a zároveň 

viceprimátora Mgr. Michala Drengubiaka. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte. Kto je za takéto znenie uznesenia? Konštatuje, že 13 

pánov poslancov. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Môžu? Pán Beke ešte. Ďakujem. Kto je 



proti? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Pán Kováč. Jeden. Dobre. Ďakujem 

pekne. A ďakujem aj za dôveru. 

 

Bod č. 16 Technické  služby  mesta  Rožňava  –  rozšírenie  podnikateľskej činnosti 

Nech sa páči otvára diskusiu. Pán poslanec Kuhn. Pán poslanec Kuhn? Mikrofón. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa. Už by ma malo byť počuť.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Keďže do toho uznesenia, ktoré sme dostali ako materiál neboli zapracované ešte dodatočné 

návrhy, ktoré sa prerokovali na, na finančnej komisii, lebo ten návrh je v tej podobe, ktorý 

prišiel najprv do komisie, rozšírenie len o správu trhoviska. Na finančnej komisii sme 

prerokovali aj ďalšie návrhy, ktoré sú v materiály uvedené. Čiže ja navrhujem keďže, keďže 

finančná komisia súhlasila s tým rozšírením, tak navrhujem upraviť, upraviť teda celé 

uznesenie. Ale ešte by som sa chcel spýtať pána riaditeľa technických služieb, či správa 

trhoviska má nejaké číselné označenie. Lebo pri tých ostatných činnostiach existujú také štvor, 

štvormiestne číselné kódy. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Predpokladám, že, že áno. Nemám pred sebou to číselné označenie, ale skúsim ho v priebehu 

dnešného dňa dohľadať a pošlem ho zapisovateľke.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre tak teda to uznesenie v jednom prípade bude bez číselného kódu. V ostatných prípadoch 

bude. Čiže návrh uznesenia je, že Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje rozšírenie 

podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava o – teraz 

odrážkami: 

- správu trhoviska, 

ďalšia odrážka 7301 prenájom reklamných plôch,   

ďalšia odrážka 6801  prenájom  nehnuteľností  spojený  s poskytovaním  iných  než  základných  

služieb spojených s prenájmom, 

ďalšia odrážka 3801 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,   

ďalšia odrážka 0201  poskytovanie  služieb  v lesníctve  a poľovníctve. Tu sa chcem spýtať ešte 

opäť pána riaditeľa v zátvorke výrub  stromov  pre súkromné požiadavky obyvateľov - 

predpokladám, to bola len informácia pre členov komisie, že o čo ide. To nemá byť, nemá byť 

v tom. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Nemus...nemá byť súčasťou. To je len informácia, aby, aby každí člen komisie rozumel tomu, 

čo pod tým chceme robiť. Akú činnosť. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

A, a rovnako aj pri tom prenájme reklamných plôch v zátvorke veľký bilbord, bola len 

informácia pre členov komisie. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Áno. Áno. Tak je pravdou. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Čiže, čiže zopakujem ten riadok bude po odrážke 0201 poskytovanie služieb v lesníctve 

a poľovníctve s účinnosťou od 01. 06. 2021. Ukladá  po 1. vypracovať dodatok k Zriaďovacej 

listine Technických služieb mesta Rožňava a po 2. vypracovať úplné znenie Štatútu 

Technických služieb mesta Rožňava. Takto. V takejto podobe to bolo odporúčané aj finančnou 

komisiou na schválenie. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho. Poprosím pána Kuhna, aby sa odhlásil. 

Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kuhna, aby predniesol návrh na uznesenie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže zopakujem. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje rozšírenie podnikateľskej 

činnosti príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava o – teraz odrážkami: 

- správu trhoviska, 

- 7301 prenájom reklamných plôch,   

- 6801  prenájom  nehnuteľností  spojený  s poskytovaním  iných  než  základných  služieb 

spojených s prenájmom,  

- 3801 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,   

- 0201  poskytovanie  služieb  v lesníctve  a poľovníctve s účinnosťou od 01. 06. 2021.  

Ukladá  po 1. vypracovať dodatok k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Rožňava 

a po 2. vypracovať úplné znenie Štatútu Technických služieb mesta Rožňava. Zodpovedný to 

už ostáva ako bolo. 

 

p. zástupca primátora  Mgr. Michal Drengubiak 

V predloženom materiály. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči kto je.... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aj termín aj zodpovedný zostáva. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Jasné. Ďakujem pekne. Kto je za takéto znenie uznesenia? Nech sa páči hlasujte. Pán Burdiga 

nie je. 16-ti páni poslanci sú za. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Pán Beke, pán 

Kellecsényi. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa? Neevidujem. Ďakujem pekne. 

Takže materiál sme schválili tak, ako ho predniesol pán poslanec Kuhn. 

 

Bod 17 Centrum  právnej  pomoci,  Námestie  slobody 12, 810 05 Bratislava 15 – krátkodobá 

výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – konečné 

schválenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

 



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporúča MZ schváliť 

krátkodobú výpožičku nebytového priestoru v budove OKC. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho. A teda Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje krátkodobú  výpožičku  nebytového  priestoru  – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² 

v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 

Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že žiadateľ zriadi konzultačné pracovisko v zmysle 

zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, na dobu 

určitú  a to na rok 2021. 

Kto je za takéto znenie?16 pánov poslancov. Ešte ostaňte poprosím vás. Nie. Pán Ocelník 

nehlasoval. Dobre. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Bol niekto proti? Neevidujem. Zdržal 

sa niekto? Neevidujem. Ďakujem pekne. Takže schválili sme tento materiál. 

 

Bod 18 Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2020 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila zobrať ....predkladanú správu a keďže som členom dozornej rady 

tak viem, že aj dozorná rada mestských lesov odporučila vziať predkladanú správu na vedomie. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho do diskusie. Uzatváram diskusiu. Mestské 

zastupiteľstvo berie na Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava za rok 2020.  

Kto je za takéto znenie uznesenia. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. 

Poprosím odhlásiť sa. Pán Mihók. Ďakujem. Je niekto proti. Neevidujem. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Nikto. Konštatujem, že materiál sme schválili. 

 

Bod č. 19 Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2020 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ako je uvedené v materiály, Dozorná rada a Valné zhromaždenie navrhli prerozdeliť zisk 

spoločnosti nasledovne: zo zisku 23 362,05 navrhujeme 862,05 dať ako prídel do sociálneho 

fondu mestských lesov a 22 500 eur vyplatiť ako dividendy mestu. Finančná komisia súhlasí 

s týmto návrhom Dozornej rady a Valného zhromaždenia a odporúča teda, aby sme 

v zastupiteľstve schválili tento návrh. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem nijakých ďalších prihlásených do diskusie a teda 

uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie zisku 

Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2020 podľa predloženého návrhu.  

Nech sa páči kto je za takéto znenie uznesenia? 17. Všetci páni poslanci. Ďakujem pekne. 

Môžete sa odhlásiť. Jednomyseľne sme schválili tento materiál.  

 

Materiál č. 20 Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. na rok 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča schváliť Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava na rok 2021 

tak ako je predložený. A opäť keďže som aj členom dozornej rady, tak aj dozorná rada odporúča 

schváliť plán hospodárenia mestských lesov v tomto znení. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Teda v tejto podobe. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mihók. 

 

p. poslanec Eduard Mihók 

Pardon. Ospravedlňujem sa, ale ja som si zle klikol.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Myslel som. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Čo sa týka plánovaného zisku 100 tisíc eur a, a celého odôvodnenia. Môj názor je taký, že cena 

ihličnatého dreva rastie, ale Mestské lesy Rožňava, alebo mesto Rožňava už kvalitnú ihličnatú 

guľatinu nemáme. Ihličnaté porasty nemáme. Tie sa z kalamitných dôvodov vlastne 

v posledných rokoch vyrúbali. Čo sa týka listnatého dreva okolo 50 – 60 % podielu listnatého 

dreva je vláknina. Cena vlákniny v poslednej dobe, za posledné štvrťroky hlavným 

odberateľom, alebo spotrebiteľom tejto vlákninovej hmoty je Slovwood Ružomberok, alebo 

SCP Ružomberok, papierne, klesla. To znamená, okrem toho si pán riaditeľ vlastne v minulosti 

zobral za úlohu rôzne opravy ciest a, a mestské lesy boli kritizované vlastne zo strany 

obyvateľov, ktorí sa v poslednej dobe viackrát ocitnú v lese počas pandémie ako predtým, takže 

vlastne dá sa očakávať aj nejaké zvýšené náklady na tie údržby ciest a, a podobné iné úlohy 

mestských lesov ako je len hospodárska činnosť v lese. Čo znamená, to je tá opačná strana 

nárast nákladov. Takže ja sa bojím pán riaditeľ, že to, čo ste si, to čo si si zavesil na krk ten 100 

tisícový hospodársky, kladný hospodársky výsledok je, je relatívne vysoký. Bude, budú mať 

mestské lesy sa čo obracať na to, aby toto dokázali splniť. Neviem kto, či Dozorná rada, či kto 

bol ten kto, kto, kto až takéto číslo od vás požadoval. Ale držím vám palce, aby sa tento 

hospodársky výsledok podarilo splniť. Pevne verím, že to nebude na úkor lesa a, a majetku 

mesta. Ešte raz veľmi držím palce. Je to latka postavená veľmi vysoko. Ďakujem. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Môžem? Počujete ma?  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Môžem pána Balázsa ubezpečiť, že pri plánovaní som 

sa snažil zakalkulovať všetky možné alternatívy. Aj my registrujeme v poslednej dobe hlavne 

zvýšený dopyt po listnatej hmote a aj vlákninovej. Najmä z radov občanov. Preto sme  aj zdvihli 

cenu za palivové drevo a očakávam, ako som aj v dôvodovej správe napísal, že áno tých 100 



tisíc je vysoká suma, ale ja predpokladám a som o tom presvedčený, že je zvládnuteľná. Toľko 

z mojej strany. Ďakujem pekne. Stačí pán poslanec Balázs? Môžem ďalšiemu dať slovo? 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nespochybňujem v žiadnom prípade v podstate odbornosť pána riaditeľa. Ešte raz vám držím 

palce. Je to, je to vysoké číslo. Držím palce. Ďakujem.  

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Ďakujem pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Tiež som sa chcel spýtať niečo podobné pána riaditeľa a to, že vo výnosoch, 

alebo v tržbách za predaj dreva medzi ro...rozdiel medzi rokmi 2020 a 2021 je nárast z 290 tisíc 

na 350 tisíc a vlastne či je to spôsobené typom dreva, ktoré budeme predávať, alebo s plánuje 

viacej ťažiť, alebo to je nejaký mix tohto všetkého. Či by ste nám to vedeli trošku viacej 

ozrejmiť. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Presne tak ako ste povedali. Jedná sa o mix toho, že plánujeme zvýšiť ťažbu o tisíc kubíkov 

oproti minulému roku, kde v minulom roku sme vyrúbali 6 tisíc, tento rok plánujeme 7 tisíc. 

Nie je to nejaké enormné zvýšenie. Nám plán umožňuje rúbať dokonca až 10 tisíc kubíkov. Ale 

nejdeme na túto hodnotu. Zostávame, sme sa po dohode Dozornej rady aj Valnej hromady sme 

sa...aj finančná komisia odporučili, aby sme zostali na tom množstve 7 tisíc kubíkov. Ďalej 

hovorím predpokladáme aj nárast cien dreva. Vidíme to za posledný polrok ako stúpajú ceny 

dreva tak ihličnatého, ako aj listnatého. A to je hlavný mix prečo veríme v to, že dosiahneme 

raz taký zisk ako v minulom roku.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, alebo teda mám také odporúčanie, 

pokiaľ by bolo možné v týchto správach uviesť do budúcna informáciu, aký je potenciál 

mestských lesov tak ako to uvádzame napr. v rozpočtoch, kde hovoríme o tom, že máme 

rozpočet na 3 – 4 roky dopredu. Mňa by naozaj zaujímalo, aký máme ešte potenciál mestských 

lesov čo sa týka drevnej hmoty ako takej, vlákniny ako takej, palivového dreva ako takého. 

Vyplýva to viac menej z tej diskusie. Chýba mi tam taká nejaká informácia, že toto nie je 

posledný rok, nevykrvácame, máme ešte tam nejaký potenciál, nasadili sme jedno s piatym, 

ôsmym. Ja predpokladám, že dozorná rada je o týchto náležitostiach informovaná, ale prijal by 

som, ako som povedal rozšírenie takéhoto materiálu a tieto informácie obdobne ako je to 

v rozpočte, kde máme niekoľko rokov 2, 3 roky dopredu nejakú víziu toho, kade rozpočet by 

asi chcel ísť a tak isto by som to čakal od tohto materiálu kade mestské lesy a ktorým smerom, 

mix, potenciál koľko máme tej hmoty a takéto informácie. Aby sme mali aj troška prehľad. 

Ďakujem.  

 

 

 



p. Ing. Bohuš Hudaček 

Ja ďakujem za podnet. Pokúsime sa do najbližšieho materiálu potom zakomponovať aj tieto 

vaše požiadavky. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcel by som len pripomenúť, že hospodárenie v lesoch jedna vec, že sa vyťaží, sú príjmy 

a druhá vec sú investície naspäť do lesa. To je vlastne za účelom zabezpečenia budúceho zisku. 

Hej? Aby to bolo primerané, vyvážené. Aby sme nedopadli jak Dobšiná, ktorá má podstatne 

väčšiu výmeru lesov jak Rožňava a dnes má problémy. Ale to len, nechcem sa zaoberať 

Dobšinou. Mám taký dojem, že trošku sme podcenili rozpočtovú položku na výstav... na údržbu 

a opravu ciest, prípadne výstavbu ciest. Lebo keďže sa chystáme vyrúbať nejaké zvýšené 

množstvo dreva, tak treba aj upraviť dopravnú sieť po ktorej to drevo pôjde z toho lesa von. 

Neviem ,i tá položka , ktorá je plánovaná bude dostačujúca jednak na údržbu, opravy a potom 

na druhej strane aj na sprístupňovanie, teda lesných porastov, ktoré pôjdu do obnovy. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne.  

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Pardon. Ak môžem. Pri plánovaní sme, áno zvažovali, že koľko sme investovali do ciest 

v minulých rokoch. Čiže tá čiastka sa odvíja od toho, aké boli v minulých rokoch náklady na 

lesnú cestu, na cesty. Ale v prípade, že by bolo nutné po nejakých prívalových dažďoch, že by 

tie škody na cestách boli väčšie je isté, že zainvestujeme väčšiu čiastku. Ale pokiaľ to nebude 

nutné, nemáme v pláne momentálne nejaké veľké investície. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobre. Ja len som vychádzal z toho, že teda a idú sprístupňovať porasty, hlavne tieto listnaté 

dubovo, ktoré, kde je výskyt teda listnatej hmoty a tam sa posledných 20 rokov nerobili ani tie 

povinné, povinné pardon, už nie sú povinné prebierky. A predpokladám, že tá sieť, cestná sieť, 

lesná cestná sieť nie je dostatočná a bude ju potrebné teda do nej investovať. 20 rokov sme 

ťažili smreka, sme naháňali chrobáka po lese a tým pádom sa aj budovali a udržiavali tie cesty, 

ktoré boli teda aktuálne na spracovanie kalamity. Hej. Teraz ideme do iných porastov, do inej 

časti majetku, tak bude treba teda do tých ciest investovať. A nezabúdaj aj na tie cesty, ktoré 

máme, aby nevyšli navnivoč. Dobre ja len toľko. Ďakujem za slovo. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Poprosím Janko, aby si sa odhlásil. Neevidujem žiadne ďalšie príspevky do 

diskusie, teda uzatváram diskusiu. Dám hlasovať. Pán Kováč? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno. Pán predsedajúci v ďalšom odporúčanie, neviem, či teda bude a má zmysel, aby sme 

hlasovali o tom odporúčaní, ktoré som dal, alebo nie k tomuto materiálu. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Záleží od toho, či to je pozmeňujúci návrh. 

 

 



p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Schvaľujeme materiál a odporúčame. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Keď máš záujem dať toto do ukladacej časti nech sa páči a potom budeme najprv o tomto 

hlasovať.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Áno rád by som pokiaľ pán riaditeľ to potvrdil, že teda je možnosť. Nie je to 

nad rámec jeho činnosti, takže by som bol veľmi rád. Mám tu pripravenú formuláciu. Môžem 

prečítať.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Ukladá do plánu na rok 2020 rozšíriť plán hospodárenia na 2 až 3 roky vopred 

a doplniť informáciu v materiály o potenciály drevnej hmoty mestských lesov. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Do roku 2020? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pardon. 22. Pardon ospravedlňujem sa. 22. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ešte raz. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Čiže do plánu hospodárenia na rok 2022 rozšíriť plán hospodárenia na 2 až 3 roky vopred 

a doplniť informáciu o potenciáli drevnej hmoty mestských lesov. Ďakujem. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči kto je za takéto znenie doplňujúceho návrhu. Hlasujte kto je za? Okrem pána 

Burdigu. Evidujem 16-ti poslanci boli za. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Aj ja ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Moment. Toto je len ukladacia časť zatiaľ. Poprosím odhláste sa. Roman Ocelník poprosím ťa 

odhlásiť sa. Ďakujem. Kto je proti? Neevidujem. Zdržal sa niekto? Neevidujem. Takže 

konštatujem, že pozmeňovací návrh do ukladacej časti sme schválili a teraz dám hlasovať 

o celom návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Plán hospodárenia Mestských 

lesov Rožňava s. r. o. na rok 2021 vrátane ukladacej časti tak, ako sme ho pred chvíľou schválili.  

Nech sa páči kto je za? Okrem pána poslanca Burdigu. 16-ti za. Ďakujem veľmi pekne. Môžete 

sa odhlásiť. A konštatujem, že materiál sme schválili. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom. 



 

p.  zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak 

Ďakujeme aj pánovi riaditeľovi. Poprosím všetkých odhlásiť sa. Nakoľko máme 12 hodín, ale 

nemáme príliš veľa bodov do konca zastupiteľstva, dal by som návrh, že by sme pokračovali 

ďalej v zasadnutí a až potom išli na  obed. Pokiaľ súhlasíte. Dal by som návrh. V prípade, že 

neprejde, dám návrh na vyhlásenie prestávky. Takže ja navrhujem, aby sme pokračovali ďalej 

bez prestávky.  Kto je za takýto postup? 14 pánov poslancov zatiaľ. Konštatujem, že 14-ti páni 

poslanci súhlasili s mojím návrhom, aby sme pokračovali ďalej bez prestávky a išli na obed 

v podstate až po ukončení zastupiteľstva. V prípade, že by to veľmi dlho trvalo samozrejme 

dám opäť hlasovať o prípadnom vyhlásení prestávky. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. 

 

Bod č. 21 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ zobrať výsledky hospodárenia za rok 2020 na vedomie.  

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Neevidujem žiadnych ďalších prihlásených do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia               

Mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava. 

Kto je za takéto znenie uznesenia? 13 pánov poslancov. Ďakujem pekne. Môžeme sa odhlásiť. 

Poprosím aj ostatných. Pán Bischof a pán Breuer. Ďakujem. Kto je proti? Neevidujem nikoho. 

Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Takže uvedený materiál sme zobrali na 

vedomie. 

 

Materiál č. 22 Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava na rok 2021 

Otváram diskusiu. Neevidujem nikoho prihláseného. Uzatváram diskusiu. A pán Kuhn sa nám 

vrátil, takže pán Kuhn sa hlásil. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa musel som niečo iné poriešiť. Predpokladám, že sme pri pláne činnosti 

hospodárenia mestského štúdia.  

 

p.  zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak 

Áno sme pri pláne činnosti mestského televízneho štúdia. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže finančná komisia odporúča MZ schváliť plán činnosti Mestského televízneho štúdia s. r. 

o. Rožňava podľa predloženého plánu. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Neevidujem nikoho ďalšieho. Uzatváram diskusiu. Kto je za uznesenie v znení  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán  činnosti Mestského  televízneho  štúdia s. r. 

o. Rožňava, podľa predloženého návrhu. 

Ešte chvíľku vydržte. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Pán Breuer. Ďakujem. Bol niekto 

proti. Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania. Pán Kováč. Ďakujem pekne. Uvedený 

materiál sme schválili. 

 



Takže bod rokovania č. 23 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská 

škola a výdajná školská jedáleň, Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava – od 01. 09. 2021 

A hneď dám aj pozmeňujúci návrh. Zodpovedný zamestnanec prednostka MsÚ nahradiť 

zamestnanec poverený zastupovaním prednostky MsÚ. Ďakujem. Nech sa páči otváram 

diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ návrh schváliť.  

 

p.  zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

A ak dovolíte ešte by som mal otázku na pani zastupujúcu prednostku, prípadne z finančného 

odboru, keď tu máme niekoho. Či máme nejakú informáciu o financovaní, o financovaní teda 

tej povinnej predškolskej dochádzky. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Môžem? 

 

p. zástupca primátora  Mgr. Michal Drengubiak 

Nech sa páči. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo. Takže ako ste videli v materiály, tak my tam máme 2 sumy uvedené 

z podielových daní. Totiž postup bude nasledovný. My najprv musíme požiadať ministerstvo 

školstva o zaradenie, resp. o udelenie výnimky preto, lebo o zaradenie, teda žiadosti 

o zaradenie by mali, by mali byť poslané, resp. riešené do konca marca. Rok pred otvorením 

materskej, resp. inej školy. A my preto žiadame o tú výnimku, lebo ako bolo uvedené 

v materiály bojíme sa toho, že nebudeme mať dostatok kapacít pre detičky. Takže postup bude 

taký, že pošleme na ministerstvo školstva. Ak nám schváli ministerstvo školstva, tzn. udelia 

výnimku, musíme osloviť ešte ministerstvo financií. A ministerstvo financií by nám malo 

schváliť potom tie ďalšie finančné prostriedky od septembra 2021. Takže preto tam je, sú tam 

2 sumy, lebo nevieme v tejto chvíli či otvoríme jednu triedu, alebo 2 triedy. Koľko budeme mať 

detičiek. Taktiež v tejto chvíli ešte neviem povedať, že regionálny úrad verejného zdravotníctva 

aký počet detičiek nám, nám schváli. Takže čo sa týka týchto výdavkov to bolo odkonzultované 

s rozpočtárkou, takže tie výdavky by išli z bežných výdavkov školstva.  

 

p.  zástupca primátoraMgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Mne išlo o, o tie deti, ktoré teda rok pred nástupom povinnej školskej dochádzky vlastne teraz 

budú musieť ísť povinne do škôlky. A keďže je to povinné, tak za to nebudeme môcť my 

vyberať poplatok. Otázka je teda, že či už máte informáciu akým spôsobom bude kompenzovať 

tieto náklady štát. Lebo teda keď ide dieťa do prvého ročníka ZŠ tak vlastne dostávame na to 

nejakú, na, na každé dieťa nejakú finančnú sumu, ktorá pokryje vlastne to celé. Že vlastne mesto 

zo svojich prostriedkov financuje len, len originálne kompetencie a, a nefinancuje prenesené. 

Na to dostáva peniaze od štátu. Ale teraz je tu vlastne to, že je tu povinná, povinná predškolská 

dochádzka v tých materských školách. A otázka teda budeme to musieť platiť my, teda štát dal 



povinnosť a my to musíme celé uhradiť, alebo, alebo nám to štát bude proste preplácať. A v akej 

výške. Bude to v plnej výške našich nákladov, alebo len čiastočnej.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Takto štát aj doteraz to takto fungovalo, že 5 ročné deti neplatili. Takže žiadne príjmy sme už 

nemali od 5 ročných detí. Teda od ich rodičov. Štát 5 ročné deti dotoval, alebo v rámci 

prenesených kompetencií im dávali peniaze na učebné pomôcky, resp. na tie výdavky, ktoré  sú 

spojené konkrétne s týmito 5-ročnými deťmi. Momentálne iné financovanie nie je, ani zatiaľ 

neviem o tom, že by plánovali z prenesených, lebo ide tu o to, aby boli platené tieto deti 

z prenesených kompetencií. Ale nebudú. Zatiaľ z originálnych kompetencií budú platené tieto 

deti. Nevieme prečo, bojujeme za to, aby, aby to bolo tak, ako hovoríte, ale zatiaľ to tak nie je. 

Ani sa neplánuje, pokiaľ mám dobré informácie. Žiaľ. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mihók. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. 

 

p. poslanec Eduard Mihók 

Naša komisia vzdelávania jednohlasne odporučila MZ schváliť tento materiál. Ďakujem pekne. 

 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Poprosím ťa Edo, aby si sa odhlásil s rukou. Neevidujem ďalších prihlásených do 

diskusie. Uzatváram diskusiu. Najprv dám návrh na zmenu. V ukladacej časti zodpovedný: 

prednosta MsÚ nahradiť zodpovedný: zamestnanec poverený zastupovaním prednostu MsÚ. 

Kto je za takúto zmenu nech sa páči hlasujte. 16. Ďakujem pekne. Môžete odhlásiť ruky. Keďže 

nevieme kto nehlasoval poprosím odhlásiť. Pán poslanec Kemény. Áno. Ďakuje. Dobre. Kto je 

proti? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Ďakuje pekne.  

Takže tento materiál sme schválili. Jaj. Pardon, pardon, pardon. Toto bol pozmeňujúci návrh. 

Takže teraz návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so  zaradením 

Materskej  školy a výdajnej školskej  jedálne, Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava od 01. 09. 

2021. 

Nech sa páči kto je za takéto znenie uznesenia? 15,16. Už niektorí odhlásili. Chvíľku strpenia. 

Dobre. Ďakujem, ďakujem máme. Môžete odhlásiť. Poprosím pána Lacha a pána Kováča ešte. 

Ďakujem. Bol niekto proti? Neevidujem. Zdržal sa? Taktiež neevidujem. 

Konštatujem, že materiál sme schválili. 

 

Bod č. 24/1 Kontrola odstránenia  zistených nedostatkov vedenia  kroniky mesta Rožňava 

zistených pri kontrole v roku 2020 

Poprosím pani hlavnú kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. Vykonala som kontrolu odstránenia nedostatkov pri kontrole kroniky, 

ktorej nedostatky boli zistené v roku 2020. Ku kontrole neboli predložené zviazané kroniky za 

roky 2011, 12, 13, 15 a zápis na schválenie za rok 2014 ako aj pripravené zápisy na ďalšie rok 

16, 17, 18, 19. V mojej správe máte uvedené odporúčania, ktoré boli odsúhlasené pri prejednaní 

správy z kontroly v roku 2020 a navrhnuté opatrenia. Všetky opatrenia, ktoré boli navrhnuté 

boli aj prijaté a nedostatky boli odstránené. Čiže bola vypracovaná správa z kontroly, nakoľko 

neboli zistené žiadne nedostatky.  



 

p. zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem nikoho prihláseného. 

Uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrole 

odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri kontrole v 

roku 2020. 

Kto je za takéto uznesenie nech sa páči hlasujte. 13. Ďakujem pekne. Môžete sa odznačiť. 

Ďakujem. Kto je proti? Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto? Taktiež neevidujem nikoho. 

Ďakujem pekne. 

 

24/2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2021 

Nech sa páči pani hlavná kontrolórka 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám MZ na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta a útvaru na II. polrok 2021. Tento plán bol vyvesený v zákonom určenej 

lehote, tzn. 15 dní pred uskutočnením MZ. Nech sa páči ak máte nejaké podnety, alebo návrhy 

na doplnenie tohto plánu tak som k dispozícii. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem nijaké príspevky. 

Uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti  

hlavnej  kontrolórky mesta Rožňava  na II. polrok 2021. 

Kto je za takéto znenie uznesenia nech sa páči hlasujte. 15. 15-ti páni poslanci boli za. Ďakujem 

môžete odznačiť ruky. Ešte pán poslanec Mihók poprosím. Ďakujem. Bol niekto proti? 

Neevidujem. Zdržal sa niekto hlasovania. Neevidujem. Ďakujem pekne materiál sme schválili. 

 

K bodu 24/3 Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za 

rok 2020 

Poprosím pani hlavnú kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Túto kontrolu som vykonala na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 

2021. Pri kontrole som nezistila žiadne nedostatky. Mestské divadlo Actores dodržiava VZN 

o vylepovaní plagátov. Za rok 2020 vykázali príjem vo výške 2 438 eur aj 40 centov. Náklady 

boli vo výške 640 eur. Oproti predchádzajúcim rokom sa zrušili 2 výlepové plochy na Námestí 

baníkov, čiže o tieto 2 plochy budú mať na starosti menej a tým pádom majú možnosť menšieho 

príjmu. Neboli zistené nedostatky a preto bola vypracovaná správa. Ďakujem pekne. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem nijaké 

diskusné príspevky. Uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie  

správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava 

za rok 2020. 

Nech sa páči hlasujte kto je za takéto znenie uznesenia. 12 pánov poslancov bolo za. Ďakujem 

pekne. Môžete sa odznačiť. Ešte pán poslanec Beke. Ďakujem.  Kto bol proti? Neevidujem 

nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Taktiež neevidujem nikoho.  Ďakujem pekne. Materiál 

sme schválili. 

 



Bod č. 24/4 Kontrola odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole  hospodárenia 

s finančnými prostriedkami v Základnej  umeleckej škole  Ulica akademika  Hronca č.3490/9B 

v Rožňave v roku 2020 

Odovzdávam slovo pani hlavnej kontrolórke. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Takže v roku 2 tisíc, táto kontrola bola uskutočnená na základe schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok tohto roku. V roku 2020 boli zistené nedostatky a bolo navrhnutých 15 

opatrení na odstránenie týchto nedostatkov. Pri opätovnej kontrole som zistila, že všetky 

odporúčania kontrolovaný subjekt prijal za svoje a odstránil nedostatky. Čiže záver bol, bola 

vypracovaná správa. Neboli zistené ďalšie porušenia zákonov, respektíve iné nedostatky.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho 

prihláseného, uzatváram diskusiu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole 

odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole hospodárenia s finančnými 

prostriedkami v Základnej umeleckej škole Ulica akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave v 

roku 2020.  

Kto je za akéto znenie uznesenia, nech sa páči hlasujte. 12 pánov poslancov je za. Ďakujem 

pekne. Poprosím vás o odznačenie. Pán poslanec Beke, pán poslanec Lach. Kto je proti? 

Evidujem, že nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Neevidujem nikoho. Ďakujem pekne. 

 

Ďalším bodom programu sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu. Neevidujem nikoho prihláseného. Uzatváram diskusiu. 

 

A posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Takže nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám 2 body do diskusie. Neviem, či tu máme pani riaditeľku Odpadových 

služieb mesta Rožňavy. Prvý bod bude smerovaný na ňu. Podľa faktúr zverejnených na stránke 

mesta už.....každopádne môžem predniesť už teraz a zopakovať. 2 z troch nových áut už boli 

v oprave. Takže čo by nám, či by nám vedela niečo o tomto povedať. A druhý bod je podľa 

informačnej správy pre poslancov a podľa informácií, ktoré nám pravidelne sú zverejňované 

ohľadom existujúcich a aktívnych právnych sporov, stále vedieme spor ohľadom opravy 

komunikácie cesty smerom na Gulyapalag. Podľa facebookového videa, alebo príspevku pána 

primátora sa chystá oprava tejto cesty. Napriek tomu, že tam stále vedieme súdny spor a napriek 

tomu, že nie sme výlučným majiteľom tejto cesty, tak či má niekto ohľadom tohto nejaké 

informácie. Ďakujem. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

....pani riaditeľka odpadových služieb. Neviem, pán riaditeľ, či je tam? 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Príde. Za minútku príde. Už som jej zvonil.  

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Dobre. Dovtedy, dovtedy sa pokúsim odpovedať na ten druhý diskusný príspevok. Mám 

informáciu takú, že pán primátor jednal, resp. ešte pokračuje v jednaní o možnosti akým 

spôsobom spoločnými silami túto cestu dať do poriadku, resp. tieto, tieto diskusie, resp. tieto 



jednania nie sú ukončené, takže bolo by možno predčasné a nebol som účastný týchto jednaní. 

Takže odo mňa by to bolo asi aj nekorektné, keby som niečo viac uvádzal. Priznám sa, že 

podrobnosti neviem tým pádom, ale viem, že pán primátor je v jednaní s tým majiteľom, čiže 

biskupským úradom. Neviem, či stačí takáto odpoveď. A... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Jas...jasné stačí, ale samozrejme počkám si aj na stanovisko písomné možno, alebo na budúcom 

zastupiteľstve pána primátora. Hádam sa mu už bude vodiť lepšie zdravotne. Ďakujem pani 

riaditeľka. Zopakujem iba svoju otázku. Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať, podľa faktúr 

zverejnených už 2 z troch áut vlastne, ktoré boli nakúpené pre odpadové služby mesta Rožňava, 

už boli v oprave. Nie je tam veľká suma, je tam nejakých 1 200 eur za opravu. Či nám viete 

priblížiť o akú opravu sa jednalo a či toto nespadá ešte do nejakej zodpovednosti predajcu. 

Ďakujem. 

 

p. Mgr. Jennifer Katreničová 

Takže servis áut sa vykonáva na každom jednom aute napriek tomu, že je nové. Sú to povinné 

servisy, ktoré musíme absolvovať .....(nezrozumiteľnosť). To znamená, každé auto ktoré 

dosiahne tento počet kilometrov muselo ísť na servis. Sú to povinné prehliadky. Tým, že sú 

autá nové musíme ich absolvovať, musíme ich stihnúť. Takže nie je to preto, že by s autami 

niečo bolo. Ale sú to pravidelné servisné prehliadky.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Uhm. Ďakujem pekne za odpoveď. Keď môžem ešte doplniť, tak možno by bolo potom 

vhodnejšie do tých faktúr uvádzať, že sa jedná o nejaký pravidelný servis a nie o opravu, lebo 

tie faktúry sú vedené ako opravy áut. 

 

p. Mgr. Jennifer Katreničová 

Môžu sa .....(nezrozumiteľnosť) samozrejme nie je s tým problém. Tam ide o to, že  to už si ten 

servis určuje ako nám faktúry ..... Môžeme ich poprosiť prípadne, alebo (nezrozumiteľnosť).  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobre. Ďakujem za vysvetlenie.  

 

p. Mgr. Jennifer Katreničová 

Nie je za čo. 

 

p.  zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani riaditeľke. Neevidujem nikoho ďalšieho s diskusným 

príspevkom a teda uzatváram bod Diskusia. Vážení páni poslanci, vážení prítomní, program 

dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem Vám všetkým ešte pekný zvyšok dňa a dúfam, že 

nabudúce sa vidíme naživo a možno aj bez rúšok pevne dúfam. Takže pekný deň ešte raz. 

Dovidenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


