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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 19. 05. 2022 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 36. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, pána zástupcu primátora mesta, pani hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej 

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

organizácií, konateľov obchodných spoločností, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých 

prítomných.  

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

Z celkového počtu poslancov 17 poslancov je prítomných 13, teda MZ je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili  pán poslanec Mihók, pán poslanec Kováč a pán 

poslanec Beke. Za overovateľov zápisnice menujem poslancov pána poslanca Bolačeka a pána 

poslanca Polláka.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. 04. 2022 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem. 

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

 

Teraz poprosím poslancov, kto má zmenu k programu. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán 

poslanec Drengubiak.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Na žiadosť predkladateľa žiadosti, pána 

Brincka, ktorá nám bola zaslaná včera, dávam návrh na stiahnutie bodu 14/5 priamy predaj 

a zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte niekto? Takže nikto. Poprosím o zmenu. Nech sa páči pán poslanec, 

zástupca o zopakovanie.  
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže dávam návrh na zmenu programu vypustiť bod 14/5. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem pekne. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

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

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému materiálu. 

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

bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút. V 

odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

Po II. v bode 2 Otázky a podnety občanov ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je 

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

prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po 

otvorení zasadnutia MZ a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit 

predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

slovenského jazyka priamo na zasadnutí MZ v súlade so zákonom NR SR č. 184/1999 Z. z. o 

používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie. 

 

V súlade s Rokovacím poriadkom MZ v Rožňave začíname bodom  č. 2, ktorým sú Otázky a 

podnety občanov 

Prosím občanov, aby vystúpili na jednom, po jednom a aby sa predstavili. Nech sa páči. 

 

Občan mesta 

Dobrý deň prajem. Volám sa Peter Škriba. Ja by som sa rád vyjadril k predaju pozemkov, ktoré 

mesto alebo predáva tie pozemky. Pretože nie vo všetkých prípadoch sú splnené všetky 

podmienky na to, aby boli pozemky predané. Napríklad v Nadabulej, možno si ma pamätáte. 

Určite si ma pamätáte z 2016 roku, som tu bol, keď som namietal nelegálnu stavbu oplotenia 

v Nadabulej, ešte za čias bývalého primátora, v Nadabulej 64, ktorým bola oplotená bývalá, 

bývalý Agrostav. Ten plot ste schvaľovali, boli ste tam celé zastupiteľstvo sa na to pozrieť 

a mohol by som povedať, že ste nevedeli, na čo sa pozeráte. Ten plot je dodnes postavený na 

súkromných majetkoch. Na pozemkoch súkromných osôb, na pozemkoch Slovenskej 

republiky, na pozemkoch mesta Rožňava a schválili ste ho. Aj napriek tomu, že ste mi zabrali 

vstupné právo na môj pozemok. Ten pozemok, ktorý bol nelegálne oplotený týmto plotom bol 

zamorený pohánkovcom japonským, na ktorého odstránenie ste dostali z úradu životného 

prostredia príkaz odstrániť do 2 rokov. Nikto s tým nič nerobil, ten pozemok ste predali a vôbec 

sa o to nestará. Takýto, takýto prístup pri predaji, dodnes sa súdim so susedom, kvôli tomuto 
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rozhodnutiu. Teraz je to na súde a na prokuratúre. Pretože rozhodnutie mesta ma núti robiť 

takéto kroky. Týmto na vás apelujem, aby ste nerobili takéto predaje. Aby ste predtým keď, 

kým, ako predáte ten pozemok, aby ste zistili, či máte vôbec právo to predávať, pretože ten, ten 

plot, ktorý tam je, viem dokázať, pretože mám vyjadrenie aj zo Slovenského pozemkového 

fondu, ktorý tvrdí, že je na ich pozemkoch. Tak isto tam stojí cesta, ktorá je nelegálna a všetky 

tieto veci sú schválené, ako keby boli v poriadku. A ja ako obyčajný občan sa musím súdiť 

kvôli tomu. Toto, toto je problém, ktorý máme s týmito predajmi pozemkov. A teraz na 

Marikovského idete dať do prenájmu pozemok, ktorý bol s časti oplotený nejakou osobou, ale 

ten pozemok neni vymeraný. Oni si oplotili iba časť pozemku. A ako budete účtovať dane, ako 

budete pozemok predávať, keď nie je celý oplotený.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Niekto má riešenie, alebo dostali, to som zachytil, že prišiel nejaký podnet od vás, 

viacej podnetov prichádza. 

 

Občan mesta 

Áno. Ja som tuto, ja som to dal na stavebný úrad, ale nikto sa tomu nejak nevenuje. Ten na 

základe toho nelegálneho plota v Nadabulej ste to územie, ktoré je nelegálne oplotené zabrali 

do zastavanej časti obce, následne to bolo v roku 2008-om myslím, a teraz ja mám problém 

s tým, že sused nevie, kde má pozemok, lebo ten plot, ktorý tam bola ktorý, ktorý ste uznali ako 

jeho, keďže leží na súkromných pozemkoch nevyznačuje jeho pozemok a on si teraz, on 

v podstate kde ho má, vy neviete, kde je zastav...kde končí zastavané územie mesta a ja sa s ním 

hádam, lebo on si rozširuje svoje stavby na pozemku.... počujete ma? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

Občan mesta 

Na pozemku, ktorý je zamorený tým pohánkovcom sa ďalej stavajú čierne stavby a stavebný 

úrad s tým nič nerobí. Ako snaží sa to zlegalizovať a moje námietky a pripomienky k tomu sú 

úplne ignorované. Toto všetko viem dokázať. Ja vám môžem ešte raz poslať tie dokumenty, 

ktoré k tomu mám. Ani kataster nesedí, ani hranice podľa katastra a reálne hranice toho 

pozemku, ani a mám doklady z pozemkového fondu, ktorý jednoznačne tvrdí, tvrdia, že budú 

žiadať majiteľa, aby si vysporiadal tie pozemky, lebo nie sú. Proste hranica nesedí. Plot nesedí 

s tým, čo je zapísané. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže keď ešte môžem sa spýtať, že to je od roku 2016 tam sa dajaká chyba stala a vy to riešite 

už aj súdnou cestou?  

 

Občan mesta 

Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Je to susedský spor. Lebo u nás, len čo som zachytil, ja som dostal informácie, že určite máte 

proti tomu, že vysporiadaváme tie pozemky. Ja si myslím, že stavebný úrad veľmi pozorne 

pozerá, komu patria tie pozemky. Viete musíte, nie že kritizovať nás, ale my tu po 30-tich 

rokoch vysporiadaváme všetky pozemky, ktoré vlastne používali tak nelegálne, alebo len tak 

svojvoľne občania nášho mesta a chceme urobiť v tom spravodlivosť, aby všetci platili buď 
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nájom, alebo aby si tie pozemky potom odkúpili, keď si už ich ohradili. Takže v tomto nevidím 

problém. Ale keď by náhodou sme predávali pozemok, ktorý nepatrí nám, alebo ... 

 

Občan mesta 

Ale ten, ten pozemok vám nepatrí, to patrí pozemok patrí slovenskému vodárenskému 

priemyslu, pretože je to v ochrannej zóne hrádze rieky Slanej. To vieme, že máme problém 

a teraz sa tam postavila výrobná hala v ochran... a cez, cez hrádzu vedie rieka. Hrádzu ste 

dovolili oplotiť, čo hrádza patrí ľuďom. Tam môže, nemôže nikto zakázať ľuďom chodiť po 

hrádzi. A je tam železný plot postavený pána Deneša. Veď tam to je neuveriteľné čo tam je.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Bližšie informácie asi má pán zástupca Drengubiak. Nech sa páči, dám mu slovo. 

Poprosím. Ďakujem. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Pán Škriba dobrý deň prajem. Áno chodia nám od vás určité podnety 

resp. prišli aj podnety od vašej mamy. Osobne som pred asi pred 2 rokmi rozprával aj s vašou 

mamou. Priznám sa, že nepamätám si úplne všetky detaily, ktoré mi vtedy vysvetľovala, ale 

viem, že tam bol v tom čase už s tým oplotením, ktorý spomínate a sa súdite nejaký problém. 

Je to taká komplexná problematika. My sme sa aj vašu pani mamu, aj pán primátor aj ja, snažili 

kontaktovať. Ja som použil telefónne číslo, ktoré som mal spred tých 2 rokov. Žiaľ nedvíhala. 

Ja by som vás chcel poprosiť, či vieme sa stretnúť a prebrať osobne všetky tieto veci s tým, že 

nám ukážete dokumenty, ktoré máte. Ukážeme my dokumenty, ktoré máme, porovnáme si 

a snáď, budeme sa snažiť nájsť riešenie resp. vydiskutovať si všetky tieto veci. Mám taký pocit, 

že tu to nevyriešime bez toho, aby sme tie dokumenty nevideli. A keď si k tomu sadneme určite, 

určite sa pokúsime nájsť riešenie pokiaľ je možné a pokiaľ je v moci mesta Rožňava. Prípadne 

prísť na to, že ktorý, ktorý orgán povedzme má tú právomoc niektoré z týchto vecí riešiť. 

Každopádne vám budeme nápomocný a tak isto poprosím vás o tú súčinnosť, že dohodneme si 

teraz termín a stretneme sa a preberieme to. Môže byť. 

 

Občan mesta 

Jednoznačne. Preto som tu.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Ďakujem. 

 

Občan mesta 

Kedy mi dáte vedieť termín? 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Teraz. Teraz sa môžeme dohodnúť.  

 

Občan mesta 

Nesúrim, lebo viem, že ste taraz.... 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Jasné. Teraz hneď sa môžeme dohodnúť na termíne. 

 

Občan mesta 

Dobre. Dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne.  
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p. primátor Michal Domik 

Ešte môže vás poprosiť, tak ako neviem či vám bude vyhovovať, máme tu aj telefónne výpisy, 

že sme volali. Snažili sme sa vás zastihnúť, aj vás aj mamku. Chceli sme vedieť presne o čo 

ide, lebo ako v tom, v tých dopisoch. Dobre takže v stredu 25. o desiatej môže byť? Budúci 

týždeň. 

 

Občan mesta 

Môže áno. Kde sa stret... 

 

p. primátor Michal Domik 

Tu na mestskom úrade. 

 

Občan mesta 

O ktorej? 

 

Občan mesta  

Prepáčte o pol desiatej mám stretnutie s riaditeľom slovenského vodárenského priemyslu na 

mojom pozemku, takže to. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre takže o 11-tej. Môže byť? Máte hodinu a pol.  

 

Občan mesta 

Snáď to stihnem. Ďakujem. Budem tu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Aj s mamkou môžete. Dobre?  

 

Občan mesta 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Nakoľko nemáme tu už viacej občanom budeme pokračovať v bode č. 

3. kde nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči páni poslanci. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Chcel by som sa opýtať. Mal som dotaz na poslednom MZ 

ohľadne novej cyklotrasy. Keby som mohol mať dotaz, či to nebude dajak vyznačené dajaká 

obchádzková trasa, dokedy bude napr. tá výstavba trvať, dokedy to bude takéto provizórne 

riešenie a či vlastne tá obchádzková trasa kvôli ľuďom, ktorí využívajú tento chodník, či by 

nemohla napr. na hlavnej ceste, alebo niekde byť dajak aspoň vodorovným dopravným 

značením vyznačená bezpečnosť ľudí, ktorí tam chodia a nemajú kade ísť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžem aj ja odpovedať. Chceli sme to riešiť s dopravným inšpektorátom, 

ktorý neodporúčal toto označenie. Takže bohužiaľ musia ľudia trošku pozornejší byť a ja sa 

ospravedlňujem aj touto cestou, že toto dopredu nebolo pripravené. Robíme chyby hej. Mohli 

sme to možno pred tou dopravou myslieť na to, že tí ľudia. Ja som úprimne povedal aj vlastne 
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moja odpoveď je na to, že tí ľudia môžu aj obísť hej ten chodník. Treba byť trpezlivý. Všetko 

sa buduje. Tak isto sa ospravedlňujme občanom za budovanie zástavok. Hej. Odovzdali sme 

stavbu zhotoviteľovi. Ten má na to 6 mesiace. Či sú to zástavky, či sú to cesty, cyklochodník, 

tak ľudia vedia prejsť aj presne cez tie ostatné uličky vedľajšie. Nemusia mať tie zlozvyky, že 

musím ísť na tom chodníku, alebo vedľa toho chodníka, lebo vedia sa tak isto dostať aj inými 

cestami do svojho cieľa. Hej je to možno o dajakých 300 m dlhšie. Takže teraz na túto dobu im 

odporučím trošku takto byť, aby neriskovali, aby nechodili po tej dvojprúdovke, aby neriskovali 

svoje životy, aby boli opatrní. A vám tak isto na doplnenie pán poslanec Drengubiak riešil to aj 

s dopravným inšpektorátom. Nech sa páči pán zástupca. Poprosím zapnúť pána zástupcu, bo 

dneska dajak dlho čaká na mikrofón. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Áno tieto záležitosti sme riešili aj s dopravným inšpektorátom s tým, že 

vypracovanie projektu by bolo potrebné na dočasné značenie a v podstate celá výstavba by bola 

skôr hotová, ako by celý proces prebehol. Čiže bez toho my to tam nemôžme označiť. Len 

napriek tomu by sme označili obchádzkové trasy do okolitých uliciach. Čiže je to trošku ďalej 

pre tých obyvateľov, čo sa ospravedlňujeme, ale teraz sme to aspoň takto vyriešili. Do budúcna  

budeme určite dávať pozor na to, že keď bude podobná uzávierka nejakého chodníka aby sme 

to vyriešili dopredu, už pred samotnou výstavbou. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prihlásiť sa, keď poprosím. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Krátka poznámka k tomu. Tam tiež veľa tých uličiek nemá vyriešené chodníky, ale áno chápem 

túto situáciu. Otázka znie orientačne dokedy by toto malo byť takáto situácia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak do septembra.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ešte nie krátka doba.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak aby sme stihli potom ročník detí do ZŠ keď pôjdu, tak aby ten chodník bol tam, ale neviem, 

či to využívajú práve naši žiaci ZŠ. Ale tak ako všetko keď sa buduje, tak sú tie obmedzenia 

všade. Takže s tým treba počítať bežne, pri každej stavbe.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Jak by som povedal, že, že za tie 3, 4 mesiace držme palce všetkým, aby boli dostatočne opatrní, 

aby sa tam nič nestalo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď ešte môžem na doplnenie vidíte, že v rámci toho minimálne viete, že keď sa urobí prvá 

etapa a prvá etapa je od Eurobusu, takže presne o ten chodník ide, ten je najkritickejší a ten by 

mohol byť aj do 2 mesiacov. A ako poznáme občanov nášho mesta, aj keď to ešte nie je 

skolaudované a prevzaté, tak určite už budú využívať ten chodník a si myslím, že ani ten 

zhotoviteľ nebude proti tomu, aby išli na nový chodník už naši občania. Takže bude to aj skôr, 

ale celková, celá stavba bude odovzdaná v mesiaci septembre. Takže. A tá prvá etapa bude 
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určite skôr, do mesiaca, do dvoch hotová. Už sa pracuje na tom, už ste videli, že v akej fáze to 

je. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne za odpoveď.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Moja ďalšie otázka by smerovala k otázke energií. Je neskutočný nárast cien elektrickej 

energie. Neskutočný nárast cien plynu. 6, 7, 8 násobný. Tým pádom, že mesto vlastne nie je 

domácnosť pravdepodobne ani jedna ani druhá vec zastropovaná nebude. Chcem sa opýtať, či 

bolo toto, lebo ja som neregistroval, že by to bolo v budúcoročnom rozpočte dajakou formou 

premietnuté až takéto výrazné zvýšenie. Či sa robia nejaké kroky v tejto záležitosti. Dokedy 

máme uzavreté zmluvy, či, dokedy máme platné zmluvy aktuálne, či to netreba začať náhodou 

súťažiť a riešiť túto záležitosť. Ako sa na túto otázku mesto pripravuje. Je to, je to otázka, ktorá 

v podstate výrazne, ale výrazne zaťaží  do budúcna rozpočet.  

 

p. primátor Michal Domik 

Vieme o tom. Ako mesto máme až do konca tohto roka 2022 zabezpečené energie. Takže 

patríme medzi tie šťastné mestá, ktoré vysúťažili skôr a máme zmluvu na dobu 2 roky. Končí 

v roku 2022. A určite možno aj z toho taktického hľadiska si myslím, že tie energie sú prehnané 

aj v rámci tej vojny. A teraz by to bolo, si myslím že, ešte nešťastné súťažiť nakoľko je vojna. 

Boh nech dá, aby tá vojna skončila. Tie energie určite sa dostanú na takú úroveň, lebo teraz 

keby sme súťažili, tak by sme, si neviem predstaviť, že vysúťažíme. Tak jasné, že ideme aj do 

dajakého risku, ale ideme takého, takého logického, že tie energie by mali byť nižšie. Určite 

jak skončí vojna, určite už aj si myslím, že aj v Európe sa to ukľudní a, a tá cena bude potom 

pri tej súťaži oveľa nižšia. Lebo teraz keby sme vysúťažili dajakú cenu, práve teraz, keď je to 

na vrchole, tak dúfame, že to už nebude ako, ani vy neviete povedať, ale si myslím, že viac 

menej by tam mala energia ďalej sa vrátiť na svoju úroveň, lebo potom by spadli všetky firmy 

v Európe. A je to dôležité trošku ešte minimálne 2, 3 mesiace počkať, to bude dakedy v auguste 

a tam by sme už videli, tam vlastne už by sme nemali na výber, už museli by sme začať súťažiť 

aj my energie. Ale minimálne si myslím, že teraz išla cena a v auguste už bude, v auguste bude 

nižšia tá cena elektrickej energie, aj ostatné, aj plynu. Samozrejme ten plyn je nebezpečnejší 

hej. Tak ten plyn je, vyzerá to, že bude ešte horšie, keď chceme sa od toho ruského plynu 

odstaviť, tak bude to asi ťažko. To je tak veľmi, veľmi ťažká otázka, ale si myslím, že tá 

elektrická energia určite pôjde nižšie. Nech sa páči pán Balázs ešte. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď áno poznámka šla tým smerom, že dostatok času na vysúťaženie týchto komodít a, 

a presne pán primátor triafaš klinec po hlavičke s tým plynom. Či keď začneme súťažiť 

v auguste na začiatku vykurovacieho obdobia, kým sa tá súťaž vypíše, kým začne prebiehať 

jednotlivé termíny, budeme na začiatku vykurovacieho obdobia, či nie práve vtedy bude ten 

plyn najdrahší. Pred vykurovacím obdobím, keď tá vojna, tak ako si povedal, nedajbože bude 

pokračovať. Takže myslím si, že by túto otázku trebalo minimálne vo vedení mesta začať riešiť, 

aby, aby sme neboli na, v roku 2023 prekvapený z cien energie. Taká poznámka.  
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p. primátor Michal Domik 

Ešte na doplnenie pán poslanec Balázs. Asi trošku také jemné zavádzanie, alebo možno nemáte 

dobré informácie, ale väčšina našich inštitúcií je napojená na Stefe. Hej takže tu máme veľmi 

dobrú výhodu. Teraz momentálne sa to obrátilo. Pred tým tí, čo mali plynové kotle fakt mali 

lacnejšie energiu. Napr. Zlatá, hej Zlatá mala v porovnaní od Stefe dajakých možno 30% 

lacnejšie, ale teraz je to až o 200% navyše za plyn platí. Až dvojnásobne viac plynu platí napr. 

základná škola. A tak isto aj pán riaditeľ chcel vysúťažiť, ale nikto mu do tej súťaže ani 

nevošiel. Ale my máme tú výhodu, že naše MsÚ, MsÚ, OKC tam sa aj minimálne tá najväčšia 

organizácia MsÚ tak sme napojení na Stefe, takže mi nebudeme plyn súťažiť, ale vlastne 

dodávky budeme brať od Stefe. A Stefe chvalabohu prešlo na štiepku, takže väčšinu energie 

používa z tejto štiepky. Samozrejme potrebujú aj oni nejaký plyn, takže aj oni určite to teplo 

zvýšia. Ale tak isto sú regulovaný ÚJSO, takže tu si myslím, že máme celkom dobrú výhodu 

momentálne. A možno by sme, možno by som vás vyzval do budúcnosti porozmýšľať, alebo 

dáme si analýzu, či sa neoplatí možno skôr napojiť aj školy, alebo možnosť napojiť aj naše ZŠ 

tak isto na Stefe napr. tú základnú školu. A to vlastne bude vyzerať, že ten plyn bude stále rásť 

a vlastne plus vlastne tá škola na energiách usporí dosť veľký obnos peňazí, nakoľko teraz je to 

až 3-násobne vyššie ako keby sme vedeli zabezpečiť to teplo cez Stefe. Doteraz to bolo 

lacnejšie, keď máte vlastnú kotolňu a teraz sa to obrátilo. Teraz je lepšie, keď vlastne nám 

zásobuje teplom Stefe. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno. Škola Zlatá je jeden z tých naj, najpálčivejších príkladov toho, k čomu môže prísť, alebo 

či to nemôže byť ešte horšie. Mojím cieľom bolo upozorniť na túto problematiku vedenie mesta, 

aby sme sa tomu začali venovať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže ďakujem. Iste ste zaregistrovali, že ZMOS v podstate vyhlásil štrajkovú pohotovosť. 

Vieme, že cez 600. Prihlásim sa ešte raz. Pardon. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
ZMOS vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Pravdepodobne asi sme členom ZMOS-u, 

pravdepodobne pán primátor budeš mať informácie vlastne, že aké bude mať následky to, že 

vlastne dajakých medzi 600, 700 miliónov pôjde menej pre samosprávy v budúcom roku. Či 

k tomuto by sme mohli dostať nejaké informácie. A zase otázka ako pri energiách, či toto máme 

premietnuté v budúcoročnom rozpočte. To znamená konkrétnejšie akou sumou to môže 

postihnúť Rožňavu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Čo sa týka tých výpadkov je to len zatiaľ vo fáze rozmýšľania. Nie je to ešte potvrdené vládou. 

Lebo ja to presne ZMOS zatiaľ chce vstúpiť aj do tohto rokovania, aby tie peniaze nie 

samosprávam zobral štát, hej, lebo fakt ako tie samosprávy majú veľký problém a nemôžme už 

teraz dopredu určovať nejaké ceny z dajakých dohadov hej ako pán minister financií poviem 

zoberiem a dáme 100 euro deťom, ale zaplatia to, zaplatia to obce a mestá. Takže určite s týmto 

nesúhlasím aj ja osobne a si myslím, že aj vy poslanci. Lebo do budúcna by sme museli potom 
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zvyšovať a vykryť tieto výdaje na chod mesta od, s poplatkami, zvýšením daní, miestnych daní. 

Hej takže by sa to ako určite odrazilo to a ja si myslím, že je to dosť riskantné zo strany 

ministerstva financií ísť proti mestám, lebo ako si myslím, že my máme dosť veľký vplyv na 

tých ľudí a vlastne z jedného vrecka dáme, urobíme si pí ár a dáme peniaze deťom, čo je veľmi 

pekné gesto, ale na druhej strane to rodičia zaplatia a dospelí zaplatia na poplatkoch za 

komunál, na elektri... ako daň z nehnuteľností, za psa, za všetko, všetko pôjde hore. Takže ako 

je to trošku ako netaktické a je to taký, taký si myslím, že populizmus, ktorý by sa nemal 

v dnešnej politike robiť. Že dám, áno dám ti 100 euro ale si nevšimneš, že ti to zoberiem na 

bankovom odvode, zoberiem ti to na daniach, zoberiem ti to naspäť. Takže vlastne tí ľudia 

nebudú na konci dňa mať tých 100 euro, ale možno dajakých 20 euro. Takže toto je také 

nebezpečné, toto je môj názor a ja si myslím tak isto, že by ministerstvo financií malo 

prehodnotiť tento krok. Ďakujem veľmi pekne. Nakoľko sa...nech sa páči s faktickou pán 

poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobrý deň. Ja sa chcem len spýtať, či sme sa pripojili k tomu protestu Združeniu miest a obcí 

Slovenska stiahnutím vlajky na pol žrde. Tak isto bolo vyhlásené Združením miest a obcí 

Slovenska.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak tu sa musím priznať, že toto nám ušlo. Ale čítali sme. Takže určite po, na prestávke to 

dáme pokyn a stiahneme určite. Ďakujem pekne za informáciu a si myslím, že do budúcna stačí 

povedať, hej keď nás upozorníte na túto informáciu, že to urobíme. Už sa pracuje na tom. 

Ďakujeme pekne. Nakoľko sa nikto nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu.  

 

A pristúpime k bodu č. 4 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K ďalšiemu bodu rokovania je č. 5 Správa komisie z otvorenia obálok a kontroly podaných 

prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Takže mám tu už aj správu. Takže správa komisie je súčasťou predloženého 

materiálu. Uznesením MZ v Rožňave č. 36/2022 zo dňa 31. 03. 2022 mestské zastupiteľstvo 

ustanovilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra a to tajným hlasovaním. Z uvedeného 

dôvodu navrhujem schváliť volebnú komisiu v rokovanom, v rovnakom zložení, ako bola 

komisia na otváranie obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra 

mesta: Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Matúš Bischof a pán poslanec Miroslav Demény. Táto 

komisia zabezpečuje priebeh tajného hlasovania a dozerá na dodržiavanie pravidiel tajného 

hlasovania. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Kemény.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dobrý deň prajem všetkým. Snáď sa patrí oboznámiť s výsledkami súťaže. Môžem 

konštatovať, že komisia v menovanom zložení zasadala a konštatovala, že do stanoveného 

termínu bola odovzdaná 1 obálka. Ďalej konštatovala, že všetky náležitosti, ktoré boli 

podmienkou a podmienené súťažou boli splnené. Tým pádom na záver možno konštatovať, že 

uchádzačka v tomto prípade splnila všetky podmienky a je oprávnená sa zúčastniť spomínanej 

voľby na hlavnú kontrolórku mesta. Ďakujem.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu komisie z otvorenia 

obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Rožňava. 

Konštatuje, že 1. prihlášku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Rožňava predložila 

uchádzačka: JUDr. Katarína Balážová. Po 2. menovaná spĺňa podmienky účasti na voľbe 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava. Po 3. uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 

36/2022 zo dňa 31. 03. 2022 mestské zastupiteľstvo stanovilo spôsob vykonania voľby 

hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním. Volí volebnú komisiu v zložení Mgr. Dionýz 

Kemény, Mgr. Matúš Bischof a pán poslanec Miroslav Demény. Prosím hlasujme. 

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

 

V uznesení č. 36/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ako aj v Oznámení o vyhlásení voľby hlavného 

kontrolóra mesta Rožňava bolo uvedené, že každý kandidát má právo v deň voľby hlavného 

kontrolóra na vystúpenie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 

päť minút. Žiadam týmto pani doktorku Katarínu Balážovú, ktorá toto právo využila, aby sa 

ujala slova. Nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Do 

samosprávy som nastupovala v roku 2003, keď som nemala skúsenosti s prácou v samospráve. 

Bola to pre mňa výzva začať niečo nové. Počas tej, počas doby môjho pôsobenia na poste 

hlavného kontrolóra som sa veľa naučila, získala som veľa skúseností. Môžem povedať, že stále 

je to pre mňa výzva, lebo stále prichádzajú nové situácie. Treba sa neustále vzdelávať a rada by 

som v tejto práci pokračovala, ak mi dáte takúto možnosť a šancu. Kontrolór podľa môjho 

názoru nemá byť nejaký strašiak, alebo odstrašujúca osoba na úrade, alebo v meste, ale má to 

byť partner. Ja sa snažím svoju prácu vykonávať tak, aby som aj mojim partnerom, kolegom 

dala aj určité moje vedomosti, rady, alebo poprípade aj pomohla ak je to nevyhnutné. Svoje 

vedomosti a skúsenosti sa snažím uplatniť aj na zasadnutiach finančnej komisie, resp. aj pri 

osobných stretnutiach, ktoré často máme či s vedením mesta, či s vami ako poslancami. 

Výsledkom, alebo práca, kontrolná práca má byť efektívna, to znamená, že má priniesť nejaké 

výsledky. Počas môjho pôsobenia som, alebo sa ušetril kontrolnou činnosťou nie malý peniaz 

a nie malé financie tomuto mestu. Takže na záver snáď len toľko, že keď mi dáte šancu opäť 

pokračovať v tejto práci ďalšie volebné obdobie budem vďačná a myslím si, že vzájomnou 

spoluprácou budeme, alebo dopomôžeme k napredovaniu tohto mesta. Ďakujem pekne za 

pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pani doktorke Balážovej za vystúpenie. V súlade s ustanovením paragrafu 18 odstavec 

3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, na 

zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, 

čiže deviati. Žiadam týmto volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti a to, aby: 

- určila predsedu komisie, 

- prevzala a skontrolovala hlasovacie lístky, 

- odovzdala prítomným poslancom jeden hlasovací lístok. 

Hlasovacie lístky sa upravujú tak, že zakrúžkovaním kandidáta vyjadrujete súhlas s jeho 

zvolením a nezakrúžkovaním kandidáta nesúhlas s jeho zvolením. Po úprave hlasovacie lístka 

Vás žiadam, aby ste svoj hlasovací lístok každý pán poslanec osobne vložili do volebnej 

schránky. Z uvedeného dôvodu vyhlasujem prestávku do skončenia voľby a sčítania hlasov 

volebnou komisiou. Ďakujem pekne za pochopenie.  
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Takže budeme pokračovať. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby predložil správu 

o výsledku tajného hlasovania.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ešte raz dobrý deň všetkým. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dovoľte, aby som vás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania na funkciu hlavnej 

kontrolórky, alebo hlavného kontrolóra mesta na ďalšie volebné obdobie. Komisia v 3 člennom 

zložení spočítala hlasy a výsledky sú nasledovné. Bolo rozdaných 14 hlasovacích lístkov. 12 

bolo platných. 2 hlasovacie lístky boli neplatné. Uchádzačka doktorka Katarína Balážová 

dostala dôveru 12-tich poslancov. Tým pádom konštatujem, že menovaná bola právoplatne 

zvolená za hlavnú kontrolórku mesta na ďalšie volebné obdobie. Dovoľ Katka, aby som ti 

osobne, aj v mene všetkých prítomných zablahoželal. Minulosť a tvoje pracovné, osobné 

predpoklady a výsledky nasvedčovali a nasvedčujú tomu a sú zárukou, že aj v ďalšom období 

budeš túto funkciu tak jak v minulosti plniť dôsledne a v prospech mesta. Srdečne blahoželám.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ďakujem za prednesenú správu. A po jej prečítaní pristúpime k bodu č. 6, 

ktorým je Voľba hlavného kontrolóra mesta Rožňava 

Prosím, otváram diskusiu. No a ja som ešte myslel, že samozrejme bolo tajné. Takže prečítame 

ešte uznesenie. Dovoľte mi touto cestou, aby som pani doktorke Kataríne Balážovej 

zablahoželal k jej opätovnému zvoleniu do funkcie hlavnej kontrolórky mesta Rožňava. Ja si 

myslím, že si zaslúži jeden potlesk.  

 

V bode č. 7 pristúpime k.... ale veď to som čítal pani Balážovej. Uhm takže potrebujeme... 

Dobre. Prečítam návrh na uznesenie. S tým som začal a ste ma zasekli. Takže voľba hlavného 

kontrolóra mesta Rožňava návrh na uznesenie MZ v Rožňave. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave berie na vedomie Správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra 

mesta Rožňava. Volí podľa § 11 ods. 4 písm. j) a podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov za hlavného kontrolóra mesta Rožňava 

pani doktorku Katarína Balážovú na volebné obdobie od 20. 05. 2022 do 19. 05. 2028. 

Ďakujem. Prejdime k bodu č. 7. Aj hlasovať? Dobre. Ja som dojatí asi. Prosím hlasujme.  

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. Ja som úprimne poviem 

rozmýšľal na tých 2, že ktorý sa pomýlili.  

 

V bode č. 7 pristúpime k Určenie platu hlavnému kontrolórovi mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem tak, ako bol doteraz plat upravený o odmenu vo výške 

10%, aby to ostalo tak aj naďalej a to znamená navrhujem 10% z mesačného platu hlavného 

kontrolóra s účinnosťou od 20. 05. 2022. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána zástupcu 

o zopakovanie návrhu.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Zopakujem návrh a rovno prečítam teda aj návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 

znení neskorších zmien a doplnkov, plat hlavnému kontrolórovi mesta Rožňava vo výške: 2 374 

eur a odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 20. 05. 

2022. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujme. 

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

 

V bode č. 8 pristúpime k Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2023 – návrh 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 1 poslanec.  

 

Prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po 1. prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta 

Rožňava v určených dňoch v roku 2023. Po 2. uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 

2023 podľa predloženého návrhu. Ukladá schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a 

webovom sídle mesta. Ďakujem pekne.  

 

Prejdeme k bodu č. 9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

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

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kemény nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Komisia sociálna, bytová a zdravotná prejednala túto záležitosť a doporučuje zmeny 

vo spomínanom VZN. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel poprosiť v súlade s novo 

pribudnutým § 6a poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny, ktorý má posudzovať 

komisia, aby v prípade, že takáto situácia nastane, aby táto komisia zasadala, brala ohľad na, 

na časové hľadisko a zasadala čo najskôr, aby sme nestrácali čas. Lebo táto situácia je, je tu 

teraz a ak budeme vedieť pomôcť, tak nech to urobíme čo najrýchlejšie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Si myslím, že všetci súhlasíme. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram 

diskusiu. Prosím hlasujte. Poprosím ešte, dobre, okej. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
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Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave prerokovalo návrh na zmenu 

a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania 

bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta a uznáša sa na zmene Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom 

mesta v § 12 ods. 2 a 3 a jeho doplnení o § 6a podľa predloženého návrhu. Ukladá úplné znenie 

VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.  

 

Máme tu bod rokovania č. 10 Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na zmenu – vypustenie písm. 

G. multifunkčná telocvičňa 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča predmetnú zmenu schváliť. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

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

 

Prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu „Zásad pre 

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

vlastníctve mesta“ a to vypustenie písm. G multifunkčná telocvičňa z Čl. 2 zásad. Ukladá 

„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta“ so schválenými zmenami uverejniť na webovom sídle mesta. 

 

V bode č. 11 pristúpime k prerokovaniu Záverečný účet Mesta Rožňava vrátane škôl a 

školských zariadení a príspevkových organizácií k 31. 12. 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporučila MZ schváliť 

celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2021 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať panie Erősovej ako aj všetkým zamestnancom 

a každému, kto pomáhal pri vypracovaní tohto, tohto materiálu. A keďže je veľmi kvalitne 

spracovaný a človek keď sa v ňom trošku pošprtá tak nájde všetko, čo potrebuje. Takže vďaka 

aj za toto. Keďže ten materiál je dosť obšírny, tak ja by som chcel iba tak zosumarizovať jeden 

bod a potom sa ešte možno niečo opýtať. Takže čo sa týka, keďže sme tu mali viackrát debatu 

o novovzniknutých odpadových službách mesta Rožňava, tak by som len chcel povedať, že 

koľko nás to stálo v minulom roku. Lízing, PZP, odpadové nádoby, zber, odvoz, uskladnenie 

odpadu, príspevok pre odpadové služby, kontajneroviská, prekládková stanica. Dokopy suma 

minulý rok 1 320 tisíc. Samozrejme z toho je určitá časť vlastne ten zber, uloženie a likvidácia 

odpadu to je, to je vo výške 750 tisíc. Takže vidíme tu, vidíme tu úsporu okolo 130, 135 tisíc 

oproti tomu, čo sme platili Brantneru. Čiže nie je to tých deklarovaných 200 tisíc, ale stále 

veľmi pekná úspora. Ale nemôžme sa mi pozerať iba na tieto bežné výdavky, ale musíme sa 
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pozerať aj na výdavky, ktoré sme mali so zriadením. Že to len tak na okraj. Budúci rok, rok 

2022, mesto plánuje v rozpočte s bežnými výdavkami spojenými s týmto komunálnym 

odpadom vo výške 785 tisíc, s výdavkami spojenými s lízingom vo výške 170 tisíc, takže tu už 

máme dokopy 955 tisíc. Sme naspäť pri milióne ako v minulosti. Je pravda, že pán primátor 

vyrokoval veľmi, veľmi výhodnú zmluvu pre mesto čo sa týka likvidácie odpadov s firmou 

Kosit a tu by smerovala moja otázka. Podľa mojich informácií táto zmluva končí tento rok. Či 

už sa vedú nejaké rokovania, alebo či sa plánuje nejaké verejné obstarávanie do budúcna, čo sa 

týka likvidácie odpadu, lebo môže to trvať určitý čas a nechcem, alebo bojím sa toho, aby sme 

neboli pritlačený časom koncom roka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Čo sa týka odpadu tak my sme rozprávali o 200 tisícoch a som porovnával rok 

2018, kde bol odpad 944 tisíc a teraz na zber potrebujeme dajakých 750 tisíc. Hej. To je čisto 

len zber s tým, že ostatok čo sme investovali sme investovali do nášho majetku. Takže áno 

1 300 tisíc, ale máme vlastné prekládkové stanice, autá si splácame, naše sú kontajnery, máme 

2x také zvozy ako doteraz, čo keby sme navýšili v roku 2018 tak by nás vyšlo vlastne okolo 

1 200 tisíc, keby sme toľko razy chceli zbierať smeti. A zas nemôžme očakávať to, že v tejto 

dobe ešte budeme stále držať túto cenu, lebo vlastne to je len ten začiatok, porovnanie s tým 

2018, že sme urobili všetky predpoklady na zníženie komunálneho odpadu z našej strany ako 

mesta. Urobili sme nové odpadové služby. Tie služby sa zlepšili, ale všetci viete, že energie 

a všetko idú hore a to nie len na našej strane mesta, ale tak isto sú to aj tie spoločnosti. Ako 

jedna pikoška. Celoslovensky už dakde je zachytené, že ako mesto Rožňava malo za 

uskladnenie najnižšiu cenu na celom Slovensku. Takže sme mali samozrejme či to je 

dampingová cena, alebo ako podarilo sa vyjednať najnižšiu cenu. Sme otvorili súťaž 

celoslovensky. Každý sa na celom Slovensku mohol uchádzať na uskladnenie nášho odpadu. 

Firma  Kosit dala najnižšiu cenu. Samozrejme teraz je situácia iná, aj oni majú na palive a na 

ostatných už teraz riešia, že už je to neúnosné a chcú tak isto zvýšiť cenu za uloženie odpadu. 

Dáme si ďalšie ponuky od iných firiem. Ak iná firma nám bude vedieť dodať za lepšiu cenu 

túto službu, že nám zoberie z odpadových služieb, z nášho zberového dvora ten odpad lacnejšie 

ako je ich ponúkaná cena, teraz je 49 euro a oni počítajúc chcú dajakých 25% navýšenie by 

chceli. Lebo už je pre nich to neúnosné, idú do hlbokej straty. Takže ja som povedal, že nech 

pošlú návrh na zmenu a mesto ako prejednáme a budeme hľadať to najnižší zdroj, kde by sme 

vedeli ten náš odpad umiestniť. Celoslovensky sme mali najlepšiu cenu, to ma veľmi teší. 

Samozrejme tak ako všetko, energie, všetko ide hore, aj ten odpad pôjde, aj to uskladnenie 

v roku 2000 zákonný poplatok, v roku 2018 bol 8 euro, teraz je zákonný poplatok 22 euro. 

Chvalabohu teraz ho neplatíme, lebo vlastne energetici, energeticky sa náš odpad spaľuje 

a vtedy sa zákonný poplatok neráta, ale je 22 euro. Takže iba na zákonnom poplatku, keď pri 

tom v roku 2018 sme mali odpad 8 tisíc ton, z 8-mich euro na 22 išiel hore, čo musí každé 

mesto zaplatiť, tak tam je rozdiel 14 euro a 14 krát 8 tisíc len tam je zvýšenie zákonného 

poplatku o 120 tisíc. Takže keby sme sa držali firmy Brantner, tak teraz by sme mali dakde 

faktúru okolo 1 400 tisíc len čisto za zber a zákonný poplatok keby sme to dali dokopy. Máme 

aj dobre teraz také avízo. Vo firme Brantner sa zmenilo aj vedenie a už sú tam ponuky, že vedia 

jednať aj o lepších cenách do budúcna. Takže uvidíme, či aj oni sa budú vedieť konkurenčne 

dostať a čím je, sú lepší v konkurencii viacej firiem, tak tým lepšiu cenu budeme vedieť do 

budúcna mesto Rožňava vydobyť. Aj pán Balázs to spomínal, že ako nemôžme rozprávať, že 

ja poviem v roku 2018, že toto táto bude cena, ale samozrejme to teraz nevydobyjem tú cenu 

na ďalších 10 rokov, že 10 rokov sa nebudú poplatky za komunálny odpad platiť. Určite my 

sme sa, my sme zišli dole z 56 euro, momentálne sme dakde na dajakých v prepočte na dajakých 

40-tich eurách hej a občania mesta platia 30 euro. Už nižšie to nepôjde aj kvôli tomu, že tie 

energie stúpli hore a všetky firmy aj či to je Brantner, či to je Kosit, či to je Petersen, všetky 
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firmy na Slovensku za uskladnenie pýtajú viacej energie, ako viacej za tonáž. Takže dobrá 

poznámka áno tie, tie ceny pôjdu hore, určite veď išli hore a už teraz firma Kosit, včera boli za 

mnou či je možné jednať. Samozrejme nie som nadšený, že to pred voľbami, ale bohužiaľ oni 

povedali, že v rámci toho, že je vojna a zasiahla vyššia moc, že ich právnici vravia, že je možné 

teraz aj kvôli tej vyššej moci, že zasiahla vyššia moc zmeniť zmluvné podmienky, alebo 

vypovedať tú zmluvu. Takže určite budeme v najbližšej dobe riešiť buď nové verejné 

obstarávanie a vypýtame si ďalšie ponuky od ďalších firiem a keď dajú takú, že ešte úmerná 

cena tak ako sa prispôsobíme. Ale to je dobré, že komunálny odpad sa znížil, takže zbierame 

častejšie, je to čistejšie. Ľudia sú spokojní. Tak si myslím, že nebudú mať problém pri zvyšovaní 

v budúcom roku, lebo to čaká každé mesto. Stačí taká odpoveď?  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pán primátor. Áno. Ja som len chcel poukázať na to, aby sme v prípade možno 

verejného obstarávania na to mysleli a nenechávali si to na koniec roka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne aj za upozornenie. Samozrejme myslíme na to. Pán poslanec Balázs nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Že súhlasím. Mal som takéto vyjadrenie, že nemusíme my na odpadoch ušetriť vzhľadom 

k tomu, že každoročne poplatky rastú. Budem rád, keď tie ceny udržíme. Tuná by som trošku 

oponoval kolegovi Bolačekovi lebo jedna vec je vyčíslenie priamych nákladov, ktoré, ktoré 

sme pri tom zbere a, a platy zamestnancov, réžií dali, ale, ale či sa vám páči či nie aj tie náklady 

lízingu. Lízing je nájom. Keď sa to auto smetiarske splatí, samozrejme, že je opotrebenejšie, 

má dajakú nižšiu hodnotu. Toto sa mi netvárme, že 1 300 tisíc sme dali do odpadu a my sme 

iba vlastne 750 tisíc dali do odpadu a z ďalších 700 tisíc alebo koľko sme, sme my, alebo 500 

tisíc sme my vlastne zhodnotili majetok mesta. Nie. To sú tiež výdavky mesta, len nie sú priame, 

ale nazvime to, že investičné napriek tomu, že lízing je prenájom. Lebo pravdepodobne to 

smetiarske auto po splatení lízingu zostane v majetku mesta. Ale sú to taktiež výdavky, ktoré 

idú do tých odpadov. Na jednej strane sa hovorí, že sa zbiera o 2 tisíc ton menej ročne, myslím, 

že sú to asi tvoje slová pán primátor, na druhej strane sa 2 krát viac zbiera. Je to efektívne? Má 

to zmysel? Keď niekto separuje, tak za týždeň sa mu nazbiera štvrtina nádoby na komunálny 

odpad. Má zmysel 2 krát viac zbierať jak sa zbieralo predtým? Iba taká, taká, taká otázka 

k tomuto. Takže, takže len vás chcem poprosiť, že netvárme sa, že investičné výdavky nie sú 

výdavky. Tak isto sú výdavky, ktoré zaťažujú rozpočet  mesta sa skladáme sa na to všetci. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak na poprosím pána poslanca Balázsa obísť našich obyvateľov, či sú 

spokojní, lebo do, dokým sme nemali odpadové služby, tak sa borili v odpadoch. A boli 

kopkované. V tisíclitrových nádobách bolo fulka naplnené a už vypadávalo z koša. Hej. A my 

musíme pracovať pre to, aby sme urobili službu takú, aby našim občania boli spokojní. Keby 

sme zbierali odpad raz do týždňa tak je tam plný kôš, smrad, špina okolo kontajnerov. 

Bezdomovci viete aký sú. Ešte väčší by mali prístup k tomu odpadu. Takto aspoň tie malé deti 

už musia veľmi, veľmi keď chcú, tak musia vliezť do toho kontajnera, lebo maximálne do toho 

polky, trištvrťky sa  zbiera ten kontajner. Takže plastové vrecia nevidíte pri kontajneroch. Stále 

pravidelne. A my sme vytvorili službu, ktorá by stála pri inej spoločnosti za minimálne 150 

tisíc naviac. Takže tá spokojnosť ľudí si myslím, že ich sa treba spýtať, či sú spokojní. 

Samozrejme tie lízingy to nie je nájom, splácame si auto, lebo to ne...nedali sme si do prenájmu, 
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ale lízing splácame si autá. A tak isto aj to auto, máte pravdu, za tie 4 roky sa robíme aj odpisy. 

Takže nebudeme, že teraz zaplatíme akontáciu plus lízingy a to je náš majetok, lebo majetok sa 

odpisuje automaticky. Ale čo, čo je také dobré tieto autá naše, ja ešte zistím, ale môj predpoklad 

je dajakých 14 tisíc kilometrov ročne. A vy máte nákladné autá Scanie, viete, že keby ste 

nabehali 14 tisíc kilometrov ročne, tak máte 50 tisícové, ako  máte 60 tisíc kilometrov po 4 

rokoch nabehané na Scanii, samozrejme teraz poviete, že ešte sú tam motohodiny, aj to 

samozrejme počítame do toho, ale auto po 4 rokoch by malo nabehané 60 tisíc kilometrov 

a bežne my, čo máme veľké nákladné autá vieme, že zabehaný motor zvykne byť u, pri 300 až 

500 tisíc kilometroch pri takýchto veľkých autách. Hej. Že už je to tak. A bežne takéto autá 

vedia, nehovorím, že by sme potom do budúcna aby nedopadli tak ako predošlé odpadové 

služby, že začneme šporiť na autách a budeme využívať tieto autá ešte ďalších 15 rokov, lebo 

tam potom začne tá katastrofa, keď začneme na starých autách chodiť. A potom príde dajaká 

spoločnosť, ktorá prinesie nové autá a nám ukáže aha chlapci my vieme aj s takýmito autami 

zbierať. Takže určite ten vozový park sa bude musieť obmeniť, ale minimálne viem zaručiť, že 

ako zaručiť, viem povedať, že minimálne 8 až 10 rokov tieto autá budú s minimálnou spotrebou 

fungovať ďalej. Že nebudeme musieť veľké investície do toho dávať. Už potom po tých 10-tich 

rokoch určite tam by bolo väčšie financie, ktoré by sme museli dávať a už by to nebolo 

rentabilné. Ale je to častejšie výbery či sú to plasty, či sú to, či je to komunálny odpad. Všetko 

raz tak často zbierame a občania si to veľmi pochvaľujú, lebo píšu nám listy, píšu nám smsky, 

píšu nám do správ, že, že, že im to veľmi vyhovuje. Ďakujem pekne. Nakoľko sa nikto nehlási 

do diskusie uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

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

 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po a) schvaľuje celoročné 

hospodárenie mesta Rožňava za rok 2021 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2. Po b) 

schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2021, nie to už som nemal čítať, 

malými písmenkami je to takže. Dobre. Ďakujem pekne. 

 

V bode č. 12 máme prerozdelenie, predložené Prerozdelenie finančných prostriedkov z 

rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne 

organizácie a združenia pri školách 

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

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Na rok 2022 MZ schválilo pre kultúrne a spoločné, spoločenské 

organizácie v samostatnej položke finančnú čiastku 30 tisíc. Následne komisia kultúry, 

cestovného ruchu tieto peniažky prerozdelila. A odporúča MZ v Rožňave schváliť dotácie 

z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenská a sociálne 

organizácie a združenia pri školách podľa predloženého návrhu, ktorý vidíte v tabuľke. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

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

 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 pre kultúrne, mládežnícke, 

spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ pri ZŠ podľa predloženého návrhu (viď 

tabuľku č. 1) vo výške 30 000 euro. Ukladá zverejniť prerozdelenie finančných dotácií na 

webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta. Ďakujem pekne. 



17 
 

 

Prejdeme k bodu č. 13, kde máme predložené Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta Rožňava v roku 2022 pre športové kluby 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Ladislav, s faktickou poznámkou pán Burdiga. 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Dobrý deň. Pán primátor technická vec keď môžeš. Pán primátor len technická 

vec, keď môžeš. Skús prečítať najprv uznesenie... 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno, áno. Všimol som si. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

...a potom hlasujem hej, lebo je to také potom neviem myslím, že by to bolo tak, ako má byť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem za upozornenie. Pán poslanec Dávid.  

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Navrhujem hlasovať podľa odporúčania komisie športu, 

podľa tej tabuľky, ktorú máte v prílohe. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja začnem tak trošku obrazne, možno podrývačne. Zvolebnieva sa, keď 

v roku, keď si berieme najvyšší úver, keď ideme zaťažiť mesto 2 miliónovým úverom, tak sme 

našli aj najviac peňazí na podporu športových a aj kultúrnych ustanovizní, ustanovizní v našom 

meste. Takže nie je to o tom, či si to tieto kluby zaslúžia, som si istý, že si to všetky tieto kluby 

zaslúžia, takže som za, len mi je ľúto, že až vo volebnom roku sa zrazu našli zvýšené 

prostriedky. Taktiež ako som nesúhlasil so zmenou VZN o dotáciách, tak taktiež by som 

vypichol teraz tri príklady, za ktoré, kvôli ktorým nemôžem hlasovať za tento materiál a zdržím 

sa. A to sú odmeny pre trénerov a amatérskych športovcov. Vypichnem 3 kluby TJ Geológ 

odmena pre trénera a športovca 8 tisíc eur z celkovej dotácie, žiadané je 23 tisíc eur. Nemyslím 

si, že takéto vysoké sumy by mali ísť na platy trénerov a športovcov. MFK Rožňava 19 200 eur 

z požadovanej dotácie 36 tisíc eur. Nie je tu otázka, či si to títo ľudia zaslúžia, som si istý, že 

áno, ale myslím si, že z rozpočtu mesta by sme mali tieto peniaze smerovať viacej na činnosť 

toho klubu, to znamená nejaké, nejaké sústredenia, stravu, možno pobyty a podobne a nie, nie 

na platy trénerov a športovcov. A taktiež by som chcel upozorniť ešte na tretí prípad a to je SK 

Bemifo, ktorí síce žiadajú dotáciu iba 1 200 eur. Odmena pre trénera má byť 864 eur z tejto 

dotácie. Tým pádom nespĺňajú požiadavku formálnu VZN-ka, lebo táto odmena pre trénera je 

vyššia ako 60%, ktorú VZN povoľuje. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som vám ako len tak stručne odpovedal. Zvýšenie nie, určite nie je 

zvolebnieva sa. Dávali sme aj po minulé roky väčší taký, taký dôraz na tieto prostriedky. Tieto 

prostriedky zostanú aj do ďalšieho roka a budú sa navyšovať. Ja si myslím ako kým tu budem 

ja, tak určite do týchto športových inštitúcií pôjdu viac peňazí, aj do kultúrnych, aby mesto 

začalo žiť. Jednou z týchto ukážok, áno je jedna vec na čo žiadame, alebo na čo sa žiada, alebo 

na čo žiadajú tieto kluby, druhá vec na čo sa použijú. Je to rôzne, ale môžu použiť, je to možno 
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zjednodušená tabuľka. Len takú, taký príklad vám poviem, že napr. naše MFK Rožňava deti 

postúpili na Cordial cup v Prešove, kde vyhrali turnaj, za čo im veľmi som hrdý na nich. Z 32 

mužstiev, kde bolo posledné miesto sa dostať na tento veľký turnaj v Európe a boli tu aj 

ukrajinské mužstvá, z Maďarska a ďalších krajín, aby sa dostali na tento turnaj. Bolo  to 

posledné miesto, kde keď vyhrajú ten turnaj, tak sa môžu dostať na tento medzinárodný turnaj 

do Rakúska. Som veľmi hrdý, že naše deti a presne tá práca MFK Rožňava ukazuje, že vieme 

robiť s tými deťmi a naše deti to vyhrali a idú do Kitzbüchenu na tento turnaj, kde budú hrať 

s Bayernom. A teraz si predstavte, že tento turnaj je ďaleko. 900 km, 4 dňový turnaj, 3 dňový 

turnaj. Keď chceme, aby deti boli oddýchnuté tak musia ísť na 4 dni a spätne 900 km. Celý 

turnaj nás vyjde 6 tisíc euro. Deti si to vybojovali aj vďaka 2 trénerom, ktorí boli pri tom. Pán 

poslanec, môžem tak povedať, pán poslanec Pollák a pán tréner Drobňák dokázali toto. A je 

našou povinnosťou tým deťom zabezpečiť, aby nemali žiadne výdaje, aby neboli z toho turnaja 

sklamaný, že v Prešove vyhrali a reprezentovali naše mesto a teraz môžu reprezentovať 

v Rakúsku taktiež naše mesto a naše farby a aby sme im nezabezpečili napr. týchto 6 tisíc euro. 

Autobus, šoférov, strava, ubytovanie. Takže už, už napr. na trénerov sa nezvýši, alebo na platy 

trénerov, ale keď budú tréneri, tréneri sú súčasťou úspechu našich detí, ale nie len futbalového, 

ale aj bežného života. My z tých detí nechceme, aby sme, aby chcem dakde druž...dakde hlboko 

v srdci každý by chcel, že vychovať tu dajakého Messiho, alebo Ronalda, ale gro mojej 

myšlienky je to, aby sme z nich ambicióznych, priebojných, cieľavedomých, dôchvíľnych 

vychovali takýchto ľudí v rámci týchto športových krúžkov, športových klubov. Takže to je 

jedna taká sféra, že prečo sú tie zvýšené prostriedky do tých klubov, aby tí tréneri fakt, že 

nechajú svoju rodinu, viď pána poslanca Polláka, kde dáva na úkor svojho času, ktorú venuje 

svojej rodine, venuje aj ďalším deťom a sú tam ďalší tréneri. Takže určite aj oni potrebujú, že 

keď dačo robia pre ost...pre komunitu, tak aby boli zaplatení aj títo tréneri do budúcna. Nemôžu 

mať 100, 200 euro za dajakých 50, 60 hodín, alebo 100 hodín hej práce mimo. Takže čo sa týka 

trénerov ja si myslím, že je veľmi správne. Zato sme to aj zmenili, aby potom kluby my sme aj 

v minulých rokoch nedávali do trénerov, trénerov sme si platili z vlastných zdrojov, ale mesto 

by malo pomáhať týmto klubom zaplatiť aj týchto skvelých trénerov. Lebo videl som aj teraz 

vyzývajú aj ostatné kluby, hľadajú trénerov a keby ich nevedeli zaplatiť, tak zadarmo už 

v dnešnej dobe nikto nepríde trénovať do týchto klubov. Takže to sú aj Loptoši. Teraz zháňajú, 

aj oni sa rozvíjajú a presne o toto nám išlo, že všetky kluby nech sa v našom meste rozvíjajú 

a potom budeme hrdí o 5, 6 rokov začnú dávať dole ovocie z toho, z tej práce a budeme hrdí na 

našich hráčov. Či basketbalistov, takewoondo, futbalistov, džudo, pingpongistov. Takže presne 

o toto nám ide. Ale samozrejme berem váš pohľad na vec. Ja by som najbližšie vás poprosil, 

poďte aj dole, aj na ihrisku vám ukážeme, čo ako funguje, aby ste vedeli koľko energie je v tom, 

koľko títo ľudia musia pracovať na tom, aby niečo fungovalo. Nech sa páči s faktickou ešte pán 

poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

V niečom sa zhodneme, v niečom sa nezhodneme pán primátor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Na tie deti 6 tisíc eur samozrejme nemám žiaden problém. Pán Pollák som si istý, že nejaký 

plat aj dostáva za to, takže jednoznačne nie je odkázaný iba na dotáciu z tohto mesta. Nemusíme 

sa o týchto veciach už baviť, lebo toto je tá, ten pohľad v ktorom sa rozchádzame. Len by som 

ešte raz chcel zopakovať ten tretí bod. SK Bemifo nespĺňa požiadavku VZN, lebo žiadajú 
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o viacej ako 60%, využitie viacej ako 60% dotácie na plat trénera, čo VZN neumožňuje. Takže 

môj návrh je vyňať SK Bemifo z tohto materiálu. Inak by sme išli sami proti vlastnému VZN.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja si myslím, že keď dáte mi možno za pravdu, aby sme možno urobil chybu, možno nemal, že 

dakto mu nevedel poradiť. Určite vie zmeniť, že dá potom na dajaké nákup a vlastne, že my ho 

vyzveme, že nemôže zúčtovať. Stačí, keď si myslím, že odbor kultúry a športu ho upozorní na 

to, že môže z týchto prostriedkov na plat, na svoj plat dať len 50% a ostatné musí použiť. Ak 

nebude súhlasiť, tak samozrejme potom mu tú odmenu nedáme. Ale požiadame ho na 

prehodnotenie tejto ponuky, aby sme mu neškodili. Je to starší pán, ktorý sa fakt tak isto venuje 

tým deťom. Robí to zo srdca. Len tak na ozrejmenie je to 800 euro, aj keby hej tak 800 to je 

dajakých 65 euro mesačne si chcel, že aby mal, lebo to robí skoro na kolenách. On to robí až 

veľmi, veľmi skromne a si myslím, že by nebolo férové od nás, aby sme uškodili aj tomuto 

pánovi. Ale aby prehodnotil aj on, donesie novú, novú žiadosť a prepíše, kde tieto peniaze 

použije do budúcna. Dobre? Že by sme ho radšej takto upozornili, aby sme ho teraz tu na 

mestskom zastupiteľstve vlastne, keď súhlasíte vy. Nech sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ako nejdem proti nikomu, len keď mi požadujeme od ľudí, aby dodržiavali VZN, tak musíme 

aj my samozrejme dodržiavať naše vlastné VZN. Tam to začína. Takže ak, ak nemám teraz celé 

paragrafové znenie nášho VZN v hlave, ale ak zamestnanci MsÚ v tom nevidia problém, že sa 

táto žiadosť opraví až pri vyúčtovaní, tak z mojej strany problém tiež nie je. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Pri vyhotovovaní zmluvy s týmto klubom budeme dohliadať na to, 

aby bola zmluva vyhotovená v súlade s VZN. To znamená, aby sa tam tá výška upravila tak 

a bola jasne iba do výšky, ktorú VZN povoľuje. Čiže už pri úprave, príprave zmluvy to 

zapracujeme, aby to bolo v zmysle VZN.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Ešte taká dávam na pozmeňujúci návrh, alebo 

sme sa dohodli pán poslanec Bolaček? Môže byť, že to urobíme takto podľa nášho? Ale veľmi 

pekne ďakujem, že pozorný ste. Hej mu...musím sa hej poďakovať, že ste pozorní, že ste našli 

túto chybu, že, takže veľmi pekne ďakujeme za toto upozornenie. Takže uzatváram diskusiu. 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 pre športové kluby podľa 

predloženého návrhu (viď prílohu č. 1). Ukladá zverejniť prerozdelenie finančných dotácii na 

webovom sídle mesta a úradnej tabuli. Prosím hlasujte.  

Za 10 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.  

 

V bode č. 14 pristúpime k majetko-právnym záležitostiam.  

V bode 14/1 Mgr. Blažej Ďurán a manželka Terézia Ďuránová, Kasárenská 26, Rožňava - 

predaj pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila MZ predaj predmetného pozemku.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nakoľko to uznesenie je dosť dlhé nebudem ho čítať, keď súhlasíte, aby sme 

zrýchlili. Všetci ho máte. Takže uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 

 

K bodu rokovania č. 14/2 Vladimír Judiak, Jarná 341/14, 048 01 Rožňava - predaj pozemku 

mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Keďže tu nie je predseda komisie výstavby tak budem čítať aj odporúčania komisie výstavby. 

Čiže komisia výstavby odporúča schváliť predaj pozemku mesta a finančná komisia tiež 

odporúča MZ schváliť predaj pozemku mesta za cenu 15 eur za m2. ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

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

 

K bodu rokovania č. 14/3 Predaj pozemkov na Ulici Františky Andrássyovej 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča zrušenie predchádzajúcich uznesení a v zmysle, zmysle toho textu, 

ktorý je v zdôvodnení a teda odporúča predaj pozemkov mesta podľa nového predloženého 

návrhu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Keďže v danom materiály sa jedná o predaj pozemkov a viacerým nadobúdateľom, 

pravdepodobne by sme mali hlasovať o každom jednom osobitne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Máme to tak pripravené. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja ešte trošku pre dovysvetlenie toho, prečo sa niektoré uznesenia 

rušia a prijímajú sa nové. Prejavil tam záujem aj ďalší majiteľ susediacej nehnuteľnosti, takže 

sa niektoré pozemky prekreslili a z toho dôvodu prišlo k úprave výmer jednotlivých 

nehnuteľností v tejto lokalite a týmto by sme mali mať celý ten prudký svah, ktorý tam 

v podstate sme riešili v tomto balíku vyriešený a tým pádom nebudú nutné ani vecné bremená, 

ktoré sme tam pôvodne plánovali. Čiže iba vysvetlenie k tomuto. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. prečítam krátke uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 56/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a schvaľuje predaj pozemku mesta 

v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 1930/114 zast. Plocha s výmerou na 
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704 m2 pre Slavomíra Blahutu a manželku Mgr. Miroslavu Blahutovú obaja bytom Čierny 

Potok 9. Prosím hlasujme.  

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

 

Prejdeme k ďalšiemu. Predaj pozemku na Ulici Františky Andrássyovej. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 58/2022 zo dňa 31. 03. 2022 

a schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 

1930/59 zast. plocha s výmerou 673 m2, pre pani, pre pána doktora Petra Galla a manželku 

doktorku Moniku Gallovú, obaja bytom Františky Andrássyovej 9, Rožňava. Prosím hlasujme. 

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

 

Predaj pozemkov na Ul. Františky Andrássyovej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 60/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a schvaľuje predaj pozemkov 

mesta v k. ú. Rožňava zapísaných na LV č. 3001, parc. č. KN C 1930/62 zast. plocha s výmerou 

420 m2 a parc. č. KN C 1930/115 zast. plocha s výmerou 64 m2, pre pani doktorku Ninu 

Neubauerovú bytom Zlatá 9, Rožňava. Prosím hlasujte. 

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

 

Predaj pozemkov na Ul. Františky Andrássyovej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave ruší bod 2. uznesenia MZ č. 59/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok, parc. č. KN C 1930/60 

zast. Plocha s výmerou 264 m2 v prospech mesta Rožňava. Prosím hlasujme. 

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

 

Predaj pozemkov na Ul. Františky Andrássyovej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 62/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a schvaľuje predaj pozemku mesta 

v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 1930/110 zast. plocha s výmerou 360 

m2, pre Ing. Tomáša Kolesára a manželku Moniku Kolesárovú obaja bytom Ul. Františky 

Andrássyovej 3, Rožňava. Nebudem čítať ďalej, tam sú paragrafy. Takže prosím hlasujme. 

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

 

Predaj pozemkov na Ul. Františky Andrássyovej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 57/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a schvaľuje predaj pozemku mesta 

v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 1930/112 zast. plocha s výmerou 100 

m2 pre Jána Kožára a manželku Máriu Kožárovú obaja bytom Južná 31, Rožňava. Prosím 

hlasujte.  

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

 

Takže predaj pozemkov na Ulici Františky Andrássyovej máme za sebou. Môžeme prejsť 

k bodu rokovania č. 14/4 WISCONSULT s. r. o., Čučmianska dlhá 8, Rožňava - predaj 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila MZ schváliť predaj predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava 
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zapísaného na LV č. 4493, parc. č. KN C 2274/7 zast. Plocha s výmerou 38 m2 pre 

WISCONSULT s. r. o., so sídlom Čučmianska dlhá 8, Rožňava. Prosím hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 14/5 bol stiahnutý tento bod, takže ho odkladám. Môžeme prejsť k bodu 

rokovania č. 14/6 Gabriel Grecmacher, Letná 36, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Navrhujem hlasovať o alternatív, najprv o alternatíve č. 2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby teda odporúča schváliť predaj pozemku, ale podľa alternatívy 1 a finančná 

komisia odporúča predať prenajatý pozemok tiež podľa alternatívny, alternatívy 1 za cenu 60 

eur za m2. Čiže tým pádom dávam návrh, aby sa potom ako o druhom návrhu hlasovalo 

o alternatíve 1. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak by sme poprosím, ešte s faktickou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Trošku ma kolegovia splietli. Poprosím ich, aby v prípade, že budeme hlasovať 

o rôznych návrhoch, aby špecifikovali, za akú cenu hlasujeme, aby sme sa nepoplietli. Dobre?  

 

p. primátor Michal Domik 

Je tam napísané. Môžem, keď, keď dovolíte tak môžem prečítať alternatívu 2, ktorú vlastne dal 

návrh pán poslanec Balázs. Takže prečítam návrh žiadateľa, alternatíva č. 2. Zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 368/2 zast. plocha a z 

parc. č. KN C 361/1 zast. plocha zapísaných na LV č. 3001, s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom približne, cca 90 m2 pre Gabriela Grecmachera bytom Letná 36, 

Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto 

nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 60 euro za m2. 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Takže prosím hlasujte. Teraz som 

vám predniesol alternatívu č. 2. Takže hlasujeme za alternatívu č. 2 nech sa páči hlasujte.  

Za 5-ti poslanci, proti 7-mi, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

A teraz prečítam alternatívu č. 1. Návrh komisií: zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v 

k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 368/2 zast. plocha zapísaného na LV č. 3001, s výmerou 

spresnenou geometrickým plánom cca 45 m2 pre Gabriela Grecmachera bytom Letná 36, 

Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto 

nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 60 euro za m2. 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Keď som to zachytil, tak je tam len 

čisto výmera, výmera polovičná. Prosím hlasujte.  

Za 12 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Prejdeme k bodu rokovania č. 14/ 7 Ing. Benjamín N. Kovács a manželka Ing. Valéria N. 

Kovácsová, Južná 29, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dávam návrh, aby sme hlasovali najprv o alternatíve č. 1. To je 5 eur 

za m2 podľa toho, ako sme na Ulici Františky Andrássyovej predávali vo svahu tie pozemky, 

lebo aj v susedstve sme predali podobný, podobné pozemky za rovnakú cenu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku. A finančná 

komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2. 

Čiže ako predseda komisie by som mal návrh, dal dať návrh aby sa teda hlasovalo o tých 15 

eur za m2, ale ja sám som, som na komisii hlasoval za tých 5 eur za m2. Ale teda väčšina, väčšina 

komisie sa priklonila k 15-tim. Čiže ja osobne budem hlasovať za 5, ale, ale teda je správne aby 

ste vedeli, že finančná komisia odporučila cenu 15 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Vysvetlím prečo komisia finančná sa zhodla na sume 15 eur za m2 a to daný 

pozemok už nie je vo svahu, ale jedná sa o rovinatý pozemok, ktorý má žiadateľ, alebo 

žiadateľka aj oplotený, užíva ho a podobné pozemky sme v iných častiach Rožňavy predávali 

minimálne po 15 eur. Na Podrákoši len na poslednom zastupiteľstve sme niekoľko pozemkov 

odmietli predať za cenu nižšiu ako 15 eur, obstavané boli zo 4 strán. A teraz ja chápem, že keď 

niekedy v minulosti sme v danom území predávali za lacnejšie, ešte raz nehovoríme tu 

o svahovitom pozemku, hovoríme tu o rovinatom oplotenom pozemku, užívanom pozemku. 

Takže z mojej strany jednoznačne 15 eur. Aby sme nevytvárali občanov Podrákoša za občanov 

druhej kategórie, kde, ktorý platia trikrát toľko čo v iných častiach Rožňavy. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán zástupca nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Určite takéto niečo nevytvárame pán poslanec. A po druhé tento pozemok sme na to prišli, že 

je vlastne súčasťou toho nášho veľkého pozemku, ktorý teraz v predchádzajúcom bode sem 

rozoberali a istým spôsobom delili jednotlivým majiteľom, tak sme práve pri tomto prišli na 

toto. Takže kvôli tomu, že sme pri všetkých iných, áno časť tých pozemkov sa možno nachádza 

tesne nad tým svahom, ale v podstate prišlo k tomu pri delení toho veľkého svahovitého 

pozemku. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem s faktickou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán kolega Drengubiak má pravdu, že kedy sa na to prišlo, ale stále to nemení nič na fakte, že 

je oplotený a v užívaní. Takže môj názor sa nemení. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som len trošku opravil tvrdenie kolegu Bolačeka, že finančná komisia sa zhodla na 15 eur 

za m2. Väčšina komisie bola za 15 euro za m2. Ak dobre počítam 5-ti, 5-ti boli za, 3 boli proti, 

1 sa zdržal, 2 boli neprítomní. Tie argumenty, ktoré tam boli, áno ten jeden argument povedal 

pán, pán Bolaček, že ide teda o rovinatý pozemok, ktorý má vyššiu hodnotu. Ten druhý 

argument bol, že susedné pozemky sme, že je to na zlome, že je to pozemok, ktorý je na tom 

zlome a susedné pozemky, aj ten rovinatý jeden, sme predali za 5 eur za m2, nielen, nielen tie 

šikmé, ale aj tie rovinaté. Možnože vtedy sme urobili chybu, ale proste bolo by nesprávne, keby 

teraz sme chceli 15 eur od, od jedného suseda a pritom hneď vedľajší podobný pozemok, 

rovinatý, taký úzky rovinatý pás kúpil za 5. Takže preto bol ten argument, že 5 eur. Ale teda 

hovorím komisia tesnou väčšinou sa priklonila k 15-tim eurám za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nedovolím si bez poznámky. Mrzí ma to. Pán kolega Kuhn, pán zástupca primátora. Keď sa 

tieto pozemky schvaľovali, tak ste uviedli, že preto sú za 5 eur, lebo sú svahovité, nevyužiteľné, 

údržba je náročná, pre mesto nevyužiteľné. Preto ste to dali za 5 eur. Neďaleko tam je 

Kasárenská, neviem, ktoré ulice nižšie sme na poslednom zastupiteľstve schvaľovali za 25 eur. 

Vyskočil tam jeden, jeden pozemok pod plotom za 35 eur. Strieľali ste si tu po bruchu krížom, 

krážom, takže máme teraz rozmedzie od 5 eur do 35 eur. Vtedy pán zástupca primátora prepáčte 

za také sa v poslednej chvíli dajak, dajak rozhodol, zobudil, že už to nebude, nebude pekné, 

keď je vzdušnou čiarou 100 m jeden bude za 35 na tom istom zastupiteľstve a druhý bude za 

25, takže ste sa prihlásili a dali návrh, že nech je za 25. Ale nezabudnime ešte raz na to, že vy 

ste ich dávali za 5 eur tuná schvaľovať kvôli tomu, že sú vo svahu, nevyužiteľné atď., atď. 

A zrazu teraz nie 5, či nie 15, nie 25 ale 5. Tak pozrite sa aj tým ostatným susedom, čo ste 

zdvihli minulý týždeň ruky, alebo na poslednom zastupiteľstve, ktorým ste dali  za 25 o 100 m 

ďalej vzdušnou čiarou. Pozrite sa do mapy. Tak skúste sa už kolegovia nad tým zamyslieť, že 

na základe čoho sa rozhodujete. Predtým ste sa tu bili do hrude o, o, o mapách, pozemkových 

mapách mesta atď. Pán kolega Kuhn predpokladám, že asi obidve oči si zavriete, keď budete 

stláčať tento gombík, lebo vy ste tu presadzovali 8 rokov o tomto rozprávate. Tak, tak skúste si 

zakryť mená, keď hlasujete na tých komisiách. Skúste zakryť mená a možnože nebudeme mať 

takúto veľkú diferenciu od 5 do 35 eur na jednej ulici. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak..ďakujem pekne. Ešte keď by som o chvíľu podal ako viem o ktoré pozemky ide. Detaily 

neviem jednoducho. Len toto pán Balázs nehnevajte sa, toto zas je populizmus, lebo fakt je to 

taký svah, ktorý mesto roky a roky zanedbal. Mali by sme tam dať minimálne, minimálne my 

okolo 2 až 3 tisíc euro, keby sme toto celé mali my na vlastné náklady vyčistiť o čo sme sa 

nestarali. To si dajme ruku na srdce. Takže tie svahy som vide. Teraz ďalšie rozprávame tu ako 

keby sme išli predávať dajaký developerský pozemok a ide, je tam svah. Ja by som možno chcel 

sa spýtať je tam aj svah a je tam aj rovina? Alebo len čistá rovina je tam. Takže už tam svah 
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nie, vôbec nekupujú. Dobre. Ja neviem toto, tento pozemok osobne, ale určite, určite pán 

zástupca dosť tvrdo k tomu pristupuje a určite nerobí výnimky, takže ako dám jemu slovo. 

a ešte prepáčte ide o 34 m2. Toľko som chcel povedať. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Po prvé vyprosím si pán kolega, že sa pozeráme na mená, to si vyprosím... 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Určite. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

... a vyprosia si to aj ostatní členovia komisií, pretože každý jeden pozemok sa snažíme pozrieť 

najobjektívnejšie ako vieme. Prvá vec. Druhá vec na minulom zastupiteľstve som dal návrh. Ja 

som ten návrh dal aj na finančnej komisii. Žiaľ tam som bol prehlasovaný. Takže neprišiel som 

na zastupiteľstvo a nebuchol som sa po bruchu a nedal návrh na 25. Ja som hovoril, že keď sme 

všetky ostatné predávali za 25, aj ten predajme za 25. To je druhá vec. Tretia vec. V tomto 

prípade je to na zlome. 99% týchto pozemkov je vo svahu. 1% je úzky slíž metrový hore a teraz 

áno pri susednom pozemku, tak ako pán Kuhn povedal sme si nevšimli, že to už bolo hore, lebo 

pri zameraní sa to zistilo, že áno ten úzky slíž niekto zoberie. Niektorý brali s úzkym slížom aj 

veľkú časť toho kopca. To znamená brali sme toto ako jednu veľkú oblasť. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja nehovorím o tých, ktorých sme schvaľovali vo svahu. To je v poriadku. tých 5 eur za to sme 

zdvihli ruku všetci. Ja tak isto som za to hlasoval. Ja tu hovorím o tom dajakom metri, hej, že 

lebo o 100 m ďalej, kde sme 25 a 35 eur bolo. Berte to pozitívne, čo som hovoril, že vy ste boli 

ten jediný, ktorý sa na minulom zastupiteľstve ozval, že, že už je to 50 m na jednej ulici od seba 

tak už nech jednému nie je za 25 a druhému za 35. Celý čas sa bavíme len o princípoch. 

O princípoch. Toľko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No teraz nerozumiem pánovi Bolačekovi, pardon prepáčte, pánovi Balázsovi, lebo, lebo najprv 

mi vyčítal niečo, že predávame za, pod cenu za 5 eur a teraz hovorí, že vlastne on hlasoval tiež 

za ten predaj za 5, za 5 eur. No presne, presne o to ide. Ja sa to pokúsim vizualizovať. Takto sú 

pozemky. Tento pozemok mesto predávalo preto, lebo ho nevie využiť. Nikto ho nekúpi ako 

stavebný pozemok. Jedine kto môže mať záujem sú, sú vlastníci tých vedľajších pozemkov, 

ktorí si tam môžu spraviť neviem šmýkačku pre deti, vinicu, možno je to južný svah. Jedine pre 

nich je to využiteľné. Mesto bolo rado, že v podstate si to vezme súkromný vlastník, ktorý sa 

o to bude starať, preto sme to ponúkli o, po tých, po tých 5. Problém je, že keď sa robilo to 

zameranie tak sa zistilo, že je tam ešte nejaký pás hore asi meter široký. Pričom, pričom sa...áno, 

áno, áno. A tam sa proste riešilo to, že ale však toto nie je prudký svah, to je rovný pás a ten by 

sme mali predať za vyššiu cenu, za tých 15 eur. Lenže potom sa zistilo, že hneď vedľajší 

pozemok, tiež takýto úzky pás sme predtým predali za 5 eur. Lebo proste sme si mysleli, bola 

to naša chyba, neboli sme sa tam všetci poslanci pozrieť. Všetci sme si mysleli, že je to súčasť 

toho šikmého svahu, ale potom sme zistili, že vlastne to už je tá, tá rovina. Lenže už sme to 
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predali za 5 eur. A teraz je otázka predáme susedovi taký istý pozemok, proste meter široký, 

dlhý ja neviem koľko metrov. 

 

p. primátor Michal Domik 

34. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

34 

 

p. primátor Michal Domik 

Štvorcových. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Predáme za 15 eur, lebo teda je to, je to, je to rovina, má to vyššiu hodnotu, alebo to predáme 

za 5 eur ako tomu susedovi. Akože v jednom prípade áno oberieme mesto o nejaké peniaze, 

keď to predáme za 5 eur. Keď to predáme za 15 tak ten sused, ktorý to bude kupovať za 15 

bude naštvaný, že prečo on to má za 15, keď ten sused to kúpil a nie celkom dávno, hej nekúpil 

to pred 20-timi rokmi. Nedávno to kúpil za 5. Čiže áno bol to spor. Ja som bol za to, že teda 

dobre je to úzky pás, nie sú to desiatky metrov, alebo stovky m2 no tak predajme to za 5 eur 

ako všetkým ostatným, lebo je to v tej jednej lokalite. Niektorý poslanci boli za to, že teda, teda 

pardon niektorý členovia komisie boli za to, že predajme to za 15 lebo je to, je to o niečo 

hodnotnejší pozemok. Je na členoch MZ ako sa rozhodnú. Ja som na komisii bol za tých, za 

tých 5. Aj teraz budem hlasovať za 5 a uznávam, že áno urobili sme chybu pri tom prvom 

pozemku, že, že sme proste to nepreverili dôsledne, že, že či je to ten šikmý pozemok, alebo 

rovný a predali sme to, sme to za 5 ako, ako svahovitý pozemok, pričom je to rovný pozemok. 

Čiže tú chybu sme urobili predtým. Môžeme sa pozrieť ako som hlasoval ja, ako ste hlasovali 

vy pri tom prvom predaji. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte kým vám dám slovo, úprimne viete dobre, že každé euro rád otočím. 

Úprimne logicky hockoho z občanov pozývam na ten pozemok. Bežne by sme ročne museli, 

tam by museli horolezci, minimálne horolezeckými lanami ísť a vyčistiť a kosiť a vyrezávať. 

Bežne každý rok by sme tam museli dávať investície 300, 400 euro. Do 500 euro by sme mali 

tam náklady, aby sme ten náš pozemok vyčistili. My sme radi, že ho dávame, keby aj zadarmo 

s prepáčením, fakt berte to aj zadarmo by som dal taký pozemok o ktorý nikdy v živote nič tam 

nepostavíme. Len máme plno starostí a petície, kedy to vyčistíte. Samozrejme tam daktorý 

z tých susedov hodí bordel a samozrejme na náš pozemok a my sme zodpovedný za to, aby sme 

ten bordel potom čistili. Teraz si ti sami vyčistia. Kúpili za 5 euro, vyčistia si a budú sa celý 

život už o to starať. A my na tých 34 m2 svahu by sme mali len liezť, kosiť, kopať, čistiť, hrabať 

lístie, rezať agát. Takže toto je úplne môže sa hockto s čistým svedomím ísť tam pozrieť a nie 

urobili ste chybu, lebo sme boli radi, že sme to predali za tých 5 euro a že boli ochotní to kúpiť, 

lebo niektorí to neboli ani ochotní kúpiť, že načo bude mať toľko starostí. Boli aj také odpovede. 

Takže len tak na, na dovysvetlenie, že buďme radi, že už konečne mám ten priestor máme tam 

gazdov, ktorí sa o to postarajú a budú sa o to starať. S faktickou poznámkou nech sa páči pán 

poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Niekto v podstate zavádza tuná z kolektívu, lebo sú protichodné vyjadrenia. Niekto povie, že je 

to vo svahu a sa teším, že sme sa toho zbavili  a niekto druhý, tiež čo sa zúčastnil tej istej 

komisie povie, že je to rovina. Nerozumiem tomuto zatiaľ. A kolega Kuhn ja len sa chcem 
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opýtať. Vďaka tomu, že si niekto nenaštudoval poriadne raz v minulosti materiál, niečo sa 

odsúhlasilo, nevytvorili sme však teraz kľúč na to, že vlastne všetko budeme predávať po 5 eur. 

Lebo, lebo ja tomuto nerozumiem. V minulosti sa takéto niečo stalo, ale tak teraz to nie je do 

nekonečna za to, že sa v minulosti stal dajaký omyl. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre s faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Tak ako pán Balázs poznamenal chcel som povedať, že jedná sa tu o rovinu, oplotenú 

rovinu, využívanú rovinu, žiaden svah v tomto jednom bode. Taktiež som chcel povedať, že 

áno, keď sme raz urobili nejakú chybu tak dúfam, že s touto chybou nebudeme ďalších 20 rokov 

fungovať rovnako, ale sa ospravedlníme a napravíme. A tretie čo by som chcel povedať, ako 

pán kolega dobre povedal Balázs, ide mi o princíp Juraja Marikovského, Jána Brocku pod 15 

eur sme nešli. Zo 4 strán obostavané pozemky, bez prístupu mesta, nemali sme šancu sa o to 

starať a odmietli sme to predať pod 15 eur. A teraz ideme po 5 eur pozemok na rovine oplotený. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci ešte kým dám slovo pánovi zástupcovi tak isto, tak stále 

sme si povedali na začiatku volebného obdobia, že ak len poňatie bude, že niečo nie je správne, 

tak dáme stiahnuť každý bod. Tu by som poprosil, keď či opozícia, hoc kto nie je stotožnená 

s týmto návrhom a prídu také argumenty, tak sťahujeme každý bod, aby sme nešli lebo 

neuznávam aroganciu moci, že ideme nasilu dačo predávať, tak by som odovzdal slovo pánovi 

zástupcovi Drengubiakovi. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Takže dávam návrh na pozastavenie rokovania v tomto bode 

a predložiť až po tom ako si predmetný pozemok osobne pozrieme. A týmto chcem veľmi 

pekne poprosiť pánov poslancov Balázsa a pána poslanca Bolačeka, aby prišli s nami 

a predmetný pozemok si pozreli osobne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Si nemyslím, že má zmysel sťahovať tento bod. Tento bod treba odsúhlasiť. Tu len sa bavíme 

o nejakých princípoch. Hej tu bola uvedená jedna ulica na Podrákoši, tu je druhá ulica, hej tak 

ja nemyslím si, že ho treba sťahovať. Ja si myslím, že treba o tomto bode hlasovať, schváliť ho, 

len dodržiavať dajaké princípy. Nič iné. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Keď už budeme hlasovať ako pán zástupca primátora navrhol o pozastavení rokovania v tomto 

bode, veľmi rád sa potom zúčastním nejakej miestnej obhliadky. Každopádne bude potrebná aj 

súčinnosť geodeta, lebo ani jeden z nás nebude vedieť na mieste povedať, kde tá parcela konči 

a začína ďalšia.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Samozrejme zabezpečíme aj geodeta a pôjdeme sa tam pozrieť osobne. Áno, 

pán poslanec, je potrebné to pozastaviť a je potrebné sa tam pozrieť, aby sme vyvrátili 

akékoľvek pochybnosti, lebo padli tu na začiatku obvinenia, že sa pozeráme na nejaké mená. 

Nie pán poslanec nepozeráme sa na žiadne mená. Ak sú pochybnosti, pôjdeme. Ja dúfam, že si 

nájdete chvíľku a pozrieme to, preveríme to. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána zástupcu o návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže dávam návrh na stiahnutie, pozastavenie rokovania v tomto bode s tým, že bude 

predložené po vyriešení tých vzťahov geodetických na danom pozemku. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci. 

 

Prej...prejdeme k bodu rokovania č. 14/8 Ing. Ján Lach, Kúpeľná 35, Rožňava zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Uvediem to. K tomuto bodu rokovania, ale uvediem to aj k bodu 

rokovania 14/10, 14/11 nakoľko ide o súčasti, ktoré riešime opäť v jednom balíku, kde ide o 

nevysporiadané pozemky, ktoré sa nachádzajú v záhradách, ktoré v minulosti  objektívnych 

príčin nebolo možné odkúpiť, z dôvodu, že tam bol kedysi vodný náhon. V súčasnej dobe tým, 

že už susedné pozemky zhora nie sú v podstate vo vlastníctve mesta, nemá opodstatnenie, aby 

sme boli majiteľmi a preto je dôležité tieto pozemky vysporiadať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru odpredaja predmetného pozemku. A finančná 

komisia odporúča zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, nakoľko sa nikto neprihlásil. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN E 2469 vodná plocha zapísaného na LV č. 4493, s 

výmerou spresnenou geometrickým plánom pre Ing. Jána Lacha bytom Kúpeľná 35, Rožňava, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 15 euro za m2.  Všetky náklady súvisiace 

s predajom bude znášať kupujúci. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.  
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K bodu rokovania č. 14/9 Ing. Rudolf Mičuda, Okružná 4, Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku a finančná 

komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 5 eur za m2. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Len na dovysvetlenie. Jedná sa tiež o svahovitý kus pozemku v danej lokalite, o ktorej sme pred 

malou chvíľou hovorili. Preto tá cena 5 eur. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. Poprosím, bo ešte máme diskus...poprosím vás vypnúť. 

Máme dajaký technický problém. Ospravedlňujeme sa. Tak ešte trošku pracujeme na 

technickom probléme. Ďakujem pekne. Nakoľko sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram 

diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, 

parc.č.KN C časť z parc. č. KN C 1930/111 zast. Plocha s výmerou 303 m2 , pre Ing. Rudolfa 

Mičudu bytom Okružná 4, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, 

že pozemok mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 5 

euro za m2, čiže za  1 515 euro. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 14/10 Erika Nagypálová, Kúpeľná 33, Rožňava zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otvára diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku. Finančná 

komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2.  

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. 

KN E 2469 vodná plocha zapísaného na LV č. 4493, s výmerou spresnenou geometrickým 

plánom pre Eriku Nagypálovú bytom Kúpeľná 33, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve kupujúcej, za cenu 15eur za m2. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 

kupujúca. Prosím hlasujte.  

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

 

K bodu rokovania č. 14/11 Peter Szabó a manželka Vanessa Szabó, Hrnčiarska 8, Rožňava 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

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

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku. A komisia, 

finančná komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 15 eur 

za m2.  Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. 

KN E 2469 vodná plocha zapísaného na LV č. 4493, s výmerou spresnenou geometrickým 

plánom pre Petra Szabóa a manželku Vanessu Szabó obaja bytom Hrnčiarska 8, Rožňava, podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a susedí s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 15 eur za m2. Všetky náklady súvisiace s 

predajom budú znášať kupujúci. Prosím hlasujte.  

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

 

K bodu rokovania č. 14/12 Ladislav Takáč, Martina Kukučína 1, 048 01 Rožňava - zverejnenie 

zámeru predaja pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som chcel len pri týchto 2 pozemkoch upozorniť na to, že, že pri jednom vyzerá tak, ako 

by tento pozemok zasahoval do, do dajakej garáže susednej. Že by to trebalo dať do poriadku, 

aby sme niekomu nenarobili predajom pozemku väčšie problémy. To znamená dajakému 

obyvateľovi mesta. A čo sa týka pozemku 1956/23 ja by som odporúčal len po ukončenie tých 

garážových radov. Lebo tam ďalej ide oplotenie a tým pádom predáme plot v inom dvore. 

Mimo, mimo vlastne línie plota predáme pozemok. Či sa potom bude prekladať plot a vlastne 

získame ten náš pozemok mestský 2319/7 bude mať nepravidelný, šikmý tvar. Či to chceme 

predať celý ten pozemok, znie otázka. 2319/7 je mestský, 1956/23 predávame, ale nie len za 

tými garážami, ale aj vo vnútri toho dvora.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Neviem odpovedať pánovi kolegovi Balázsovi ako to vyzerá na mieste. Ale keďže sa jedná iba 

o zámer tak verím tomu, že do času finálneho schválenia predaja budeme vedieť presne, či tam 

je nejaký, nejaká možnosť zásahu do cudzieho plotu, alebo do garáže cudzej. Ale dobrý postreh 

si myslím. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Keďže predmetné pozemky budú geometrickým plánom vlastne vytýčené, tak možno to tu 

skresľuje trošku oproti realite, ale samozrejme si dáme na toto pozor pán poslanec, na čo ste 

upozornili tak, aby to nezasahovalo tam, kam nemá. A by to išlo naozaj len v súlade s tým 

plotom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Zhodou okolností aj ja som sa pýtal na finančnej komisii práve na to, či tam nebude nejaký 

konflikt pri tom pozemku a plote a tými garážami a teda odpoveď pracovníkov MsÚ bola, že 

bude sa to zameriavať samozrejme tak, aby ten, ten plot išiel potom poza tie garáže. Respektíve 

je možné, že vlastne ten plot v súčasnosti ide poza garáže a vlastne len chcú odkúpiť, odkúpiť 

ten, ten pozemok, keďže ten plot postavili zrejme, teda zrejme. Je možné, že ten plot postavili 

na mestskom pozemku. Čiže bude to, bude to zamerané takže nemal by tam byť s týmto 

problém. Teda ešte doplním samozrejme odporúčania komisií. Komisia výstavby odporúča 

schváliť zverejnenie zámeru predaja časti pozemkov mesta tak, ako je to predložené. A finančná 

komisia odporúča zverejnenie zámeru predaj časti pozemkov mesta za cenu 25 eur za m2. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Jedná sa mi len o tú časť, ktorá je vo dvore, nie za, za tými garážami. Ako poznámka. Neviem 

do uznesenia to dávať netreba. Na to sa dohliadne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja časti 

pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, zapísaných na LV 4493 - časť parcely parc. č. KN E 1780/2 

trvalý trávny porast s celkovou výmerou 778 m2 s výmerou spresnenou geometrickým plánom 

- časť parcely parc. č. KN E 2408 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 1 172 m2, 

ktorá je totožná s parcelou KN C 1956/23 s výmerou 34 m2 pre žiadateľa Ladislava Takáča, 

bytom Martina Kukučína 1. Prosím hlasujte.  

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

 

K bodu rokovania č. 14/13 Imrich Holečko a manželka Lenka Holečková, Juraja 

Marikovszkého 2, Rožňava - prenájom pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Je ten, asi aj minule som sa na toto pýtal, tento pozemok je asi oplotený však? Tak, tak už snáď 

nepoďme niekomu robiť tak zle obyvateľovi mesta, že, že na pozemok, ktorý je oplotený, 

dakedy sa asi chyba stala, že to ideme dať do verejnej obchodnej súťaže. Tak už, už keď sú 

ochotní za to platiť nájom, tak ja by som navrhoval hlasovať o tú alternatívu č. 1. Lebo stalo sa, 

čo sa stalo v minulosti, ale tak už snáď ne...nevyhlásime verejnú obchodnú súťaž niekomu na 

dvor. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán, pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Uvediem, kvôli čomu je tam alternatíva 2. Došla nám žiadosť od pána Škribu 

tak isto na odkúpenie, alebo prenájom. Z toho dôvodu sme túto alternatívu do materiálov ako 

informáciu pre poslancov samozrejme zapracovali, lebo s každou jednou žiadosťou sa musíme 



32 
 

zaoberať. To znamená, že je tam to vyčíslené v alternatívach z dôvodu toho, že nám takáto 

žiadosť prišla. Ja osobne sa tiež prikláňam k alternatíve č. 1 pán kolega. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Krátka otázka. Ako sa k tomuto dostáva pán Škriba. Čo s tým má spoločné.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak keď môžem na dovysvetlenie. Tak ako pozerá aj on MZ pravidelne a keď vidí, že prečo 

sme nepredali a ideme nájom a on, že viacerí sa môžu zúčastniť. Toto môže tak isto postrehnúť 

všetkých našich občanov, ktorí vlastne oplotili pozemok mesta a taktiež majú právo buď si ho 

kúpiť. Hej ale nechceme toto robiť. Stále vyzývame najprv tých občanov, ktorí vlastne majú 

ten pozemok popri svojom pozemku. Takže ale presne to je taká ukážka, že áno má na to právo 

si požiadať o ten pozemok, že aj on si chce prenajať ten pozemok a chce urobiť tam park. Hej 

takže my mu ako nemôžme zakázať. Dal žiadosť a my musíme potom zapracovať do 

materiálov. Takže to je také upozornenie pre ďalších občanov nášho mesta, ktorý vlastne majú 

mestské pozemky oplotené a teraz je možnosť. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila prenájom predmetného pozemku pre Imricha Holečku 

a manželku. Finančná komisia odporučila prenájom predmetného pozemku pre Imricha 

Holečku a manželku za ročný nájom vo výške 217 eur. To je v zmysle zásad. Ak, ak si dobre 

pamätám tak to bolo prezentované na, na komisii. Ale ešte by som chcel upozorniť, že teda tam 

trošku je taká administratívna chyba v návrhu uznesenia, pretože to nie je napísané, že 

alternatíva 1 a alternatíva 2, ale ako bod 1 a bod 2. Čiže aby sa, aby sa náhodou omylom to 

neschválilo celé uznesenie s bodom 1 aj bodom 2. Chýba tam to slovo alter. alebo skratka 

alternatíva. Aby bolo jasné, že to sú 2 alternatívy a nie jedno uznesenie s 2 bodmi. Dobre 

ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ak som správne pochopil bol to práve pán Škriba, ktorý ráno tu vystúpil 

v bode Otázky a podnety občanov. Nevedel som v tej chvíli odpovedať popri tom ako svoj 

vlastný problém opisoval, tak spomenul aj presne tento pozemok na Marikovského, kde tvrdil, 

že ideme prenajať celú tú parcelu a nie iba tú oplotenú časť. Ale presne to nie je pravda. Ideme 

v tomto  bode sa jedná iba o vytýčenú už výmeru tej oplotenej časti. Čiže ten chodník, ktorý 

tam, alebo ten zelený pás, ktorý tam stále je, ten ostane vlastne v majetku mesta. Nebude sa 

prenajímať ďalej. Čiže je to, nie je to tak ako si to ráno myslel pán Škriba. Iba to som chcel 

povedať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne za potvrdenie našej dajakej cesty k tomuto a odôvodnenie našich....no 

nebudem to rozvíjať radšej. Dobre. Nebudem to, chcel som už dlhšie rozprávať, ale dobre. Tu, 

tu sa pozastavíme. Takže nakoľko sa nikto nehlási do diskusie poprosím pána poslanca o, pána 

poslanca Balázsa o svoj návrh. Takže by sme dali to alternatíva 1. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Navrhujem o, hlasovať o alternatíve 1, aj keď tam to slovo alternatíva, jak kolega poznamenal, 

nie je. Ale chápem to ako alternatívu 1. To znamená priamy prenájom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Na alternatívu 1. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 4269 zast. 

plocha zapísaného na LV č. 3001 s výmerou 430 m2 pre Imricha Holečka a manž. Lenku 

Holečkovú obaja bytom J. Marikovszkého 2, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve kupujúcich, ktorí ho užívajú ako dvor, za ročný nájom vo výške 217 euro v zmysle 

Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 14/14 Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 

Bratislava - výpožička a prenájom pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila MZ schváliť výpožičku a prenájom predmetného pozemku mesta. 

Ďakujem.  

 

Primátor 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Samozrejme som za, len som chcel navrhnúť po tomto bode, či by sme si nedali obedňajšiu 

prestávku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za upozornenie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje, máme tu 2 alternatívy alebo nie? Je to len body teraz? 

Dobre. Výpožičku pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 6113, časť s výmerou 

400 m2 z parc. č. KN C 2086/221 zast. plocha s celkovou výmerou 736 m2, pre Kaufland 

Slovenská republika v. o. s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

z dôvodu, že spoločnosť vybuduje na pozemku mesta multifunkčné ihrisko K-PARK, ktoré 

odovzdá do vlastníctva mesta a obyvatelia mesta získajú nové možnosti na voľnočasové 

aktivity. V bode 2. prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 6113, parc. 

č. KN C 2086/221 zast. plocha s výmerou 736 m2, pre Kaufland Slovenská republika v. o. s., 

so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava na dobu 10 rokov od odovzdania pozemku a projektu 

mestu za jednorazové nájomné vo výške 300 euro v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu propagácie spoločnosti Kaufland na novovybudovanom 

multifunkčnom ihrisku K-PARK. Prosím hlasujte. Ďakujem pekne.  

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

 

Môžeme dať ešte majetko-právne ako, ako máme? Hej. A potom vyhlásime prestávku. Dáme 

celé potom dobre? Už väčšina poslancov... Dobre ďakujem za pochopenie.  
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Prejdeme k bodu rokovania č. 14/15 Eva Číková, Edelényska 32, 048 01 Rožňava - zverejnenie 

zámeru prenájmu pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru prenájmu mesta tak ako je to 

v uznesení. A finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru prenájmu pozemku 

za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 

a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta vo výške 61 eur za rok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím vypnite. Ukončenie diskusie. Máme trošku technický problém. Dobre 

ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam návrh na uznesenie. Trošku tam to skrátim, 

aby sme mohli do tej 12-tej skončiť majetko-právne. Takže návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, časť s výmerou 120 m2 z parciel parc. č. KN C 2081/54 ostatná plocha s celkovou 

výmerou 18 833 m2, parc. č. KN C 1969/117 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 

297 m2 a parc. č. KN C 1969/99 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 545 m2 

zapísaných na LV 3001 pre Evu Číkovú, bytom Edelényska 32, 048 01 Rožňava. Prosím 

hlasujte.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

K bodu rokovania č. 14/16 pán doktor Jozef Greškovič Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová 

Jána Brocku, Juraja Brocku, teraz už som inde, Jána, Rožňava - zverejnenie zámeru prenájmu 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zas sme pri tých pozemkových veciach. By som sa vrátil k poznámke kolegu Bolačeka pred 

pol hodinkou. Na Podrákoši ak sa dobre pamätám, opravte ma keď nie, za 25 eur sa predávali 

tieto pozemky. 25? Ak sa dobre pam...keď dakto náhodou vie dohľadať buďte takí dobrí. Tiež 

sa jedná vlastne aj na Ulici Jána Brocku o vysporiadanie pozemkov za domami, čo sa, čo vlastne 

si pri normálnom prístupe môže kúpiť len vlastník toho domu, alebo pozemku pod tým, vlastník 

pozemku pod predávaným pozemkom. Dali sme tam cenu 25 eur za m2. teraz tu je nájomné 

102, čo vychádza zhruba 50 centov na m2. Tým pádom, keď dak..., keď, keď dobre rátam, asi 

ma kolega potom, pán zástupca opraví, tak vlastne ten nájom sa dá z tých 102 eur platiť 50 

rokov. Nemá zmysel za 25 eur si teraz kupovať ten pozemok, keď ešte zoberieme do úvahy 

infláciu, hodnotu tých peňazí teraz, alebo hodnotu tých peňazí o 50 rokov. Takže vlastne máme 

možnože nie ideálne nastavené veci, ak dobre počítam. Opravte ma, ak nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ja keď môžem na dovysvetlenie. Doteraz sme nemali nič za tie pozemky a teraz 

môžeme mať aspoň tých 102 euro. Takže teraz veľakrát sa s tým stretávame, že 25 rokov 

vlastne neplatili ani nájomné a nemali to ani vo vlastníctve a využívali mestský pozemok. 

A teraz nechceme im naložiť, ale minimálne aspoň ten nájom nech sa platí. Tak ako na 

dovysvetlenie by som dal. Dobre. Takže nemôžme to rozpočítavať na  50 rokov, lebo 

samozrejme aj tá suma môže, nájmu môže ísť aj o rok vyššie, aj o dva, aj o tri. Stále záleží od 

MZ ako potom sa budú zvyšovať nájomné. Alebo o 10 rokov bude, určite nebude jak sa volá 

tých 50 centov za m2. S faktickou nech sa páči pán zástupca.  
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Myslím, že v tomto prípade sme schvaľovali 15 eur za m2, rovnako aj pri 

susednom pozemku, lebo to bol jeden veľký pozemok. Dokonca sme schválili konečné 

schválenie za cenu 15 eur za m2 na zastupiteľstve vo februári. Ale v tomto prípade došla 

žiadosť práve od majiteľov tej nehnuteľnosti s tým, že teda pán Greškovič odmieta túto sumu 

zaplatiť a chce prenájom napriek tomu, že jeho dcéra bola iného názoru. Ale prišla nám táto 

žiadosť to znamená, že len vyhovujeme týmto žiadateľom, že nechcú teda, nechcú teda kúpiť 

pozemok, chcú nájom. V prípade vysporadúvania týchto pozemkov samozrejme majú na to 

právo, aby odmietli, keď my schválime nejaký predaj pozemku. V tomto prípade sa rozhodli 

o prenájom. Rovnako tak isto majú aj všetci ostatní občania, ktorí majú takýto pozemok, nie sú 

povinní oni to kúpiť. Môžu za to platiť aj nájom. Samozrejme mesto z toho bude mať príjem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som ešte pripomenul, že pokiaľ to ten dotyčný odkúpi, tak ešte platí aj daň 

z nehnuteľností, čo je tiež príjem pre mesto. A druhá vec tak potom to ponúknime susedom. Či 

nechcú kúpiť. Možno niektorí z tých susedov povie, že to odkúpi, keď pán doktor nemá záujem. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Z finančného hľadiska áno, ale nechceme rozbíjať mesto a susedské vzťahy. Tak určite si 

myslím, že stotožňujete sa, aby sme stále tie pozemky hľadali riešenie. Buď si to kúpi, alebo 

nájom. Doteraz fakt roky a roky sa za to nič neplatilo. Áno dcéra možno o 3, 4 roky, možno 

o 10 rokov hej, keď to zdedí tak určite ten pozemok bude chcieť kúpiť. Áno bolo to ťažké 

rozhodovanie, ale ako nikomu nechceme ten pozemok dať cudzím ľuďom, tak ako ste, ako pred 

chvíľou sme riešili, že skoro niekto tam chcel park postaviť v cudzej záhrade. Radšej nech 

zaplatia buď nájom, alebo nech si to kúpia. Keď nechcú si kúpiť, tak ten nájom nech platia a je 

to ďalší príjem do mestskej kasy. A keď tu bude takých 100 takýchto, minimálne dajakých 100 

občanov máme, tak ja si myslím, že dokopy to potom zosumarizujeme a dáme tú výslednú 

sumu, že koľko vlastne sme získali so mestskej kasy za tieto pozemky, ktoré neboli 

zaevidované. Nech sa páči ešte s faktickou pán Balázs, nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Jedna poznámka k tomuto zase rýchla. Nemám problém vlastne s týmto konkrétnym 

príkladom, aj za to zahlasujem, lebo predpokladám, že je to vlastne vyčíslené nájomné na 

základe zásad hospodárenia s majetkom mesta. Upozorňujem len na to, že dakde máme zlý 

pomer, alebo nepomer. Buď máme nízke nájomné, alebo máme vysoké predajné ceny týchto 

nehnuteľností. Lebo keď aj prepočítame na tých 15 eur na m2, tak mu vyjde tomuto pánovi 

doktorovi, čo podľa mňa on dobre počíta, že 30 rokov môže z týchto 102 eur platiť nájomné a, 

a tým pádom podľa mňa je, on rozmýšľa dobre, že tá hodnota peňazí, nemá zmysle vyplatiť 

teraz tie peniaze, keď, keď on z tých peňazí 30 rokov môže nájom platiť. Pointa je tá. Takže či 

sa nebudeme zamýšľať nad tou sumou kvôli tomu, že vlastne znalecké šlabikáre hovoria, že 

vlastne na základe nájomného by sa ten pozemok mal za dajakých 10, 15 rokov vrátiť. Tuná sa 

bavíme o 30-tich. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tu by som zásadne protirečil. To je uhol pohľadu. O 30 rokov aj ten pozemok nebude 15 euro 

stáť. Takže my máme pozemok zostane mestský a my ho môžeme podať, predať aj o rok, aj o 5 
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rokov. To riziko stále má ten pán. Keď sa tak rozhodol to riziko ide s tým rizikom. Takže určite 

on má to zle prepočítané, lebo o rok, alebo o 2 roky príde fakt ten sused a dá tu návrh na kúpu 

a bude musieť sa s tým MZ potom zaoberať. Ale minimálne ho stále oslovíme. Stále 

oslovujeme aj tých občanov, že áno prišiel, je tu ponuka. Máme ešte, už takýto vzorec máme 

viackrát, že susedia chcú kúpiť jeden a ten totožný pozemok. Takže ale, ale áno niekde uhol 

pohľadu je takýto. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No doplním, alebo budem pokračovať v tom, čo povedal pán primátor. Pán kolega Balázs, vaša 

kalkulácia je správna za predpokladu, že vychádzame z toho, že najbližších 30 rokov budú ceny 

pozemkov rovnaké a ceny prenájmov rovnaké. Ale keď sa pozrieme spätne 30 rokov dozadu 

koľko stáli pozemky, tak dnes ľutujem, že som pred 30-timi rokmi nemal nejakú, nejakú 

hotovosť, aby som nakúpil pozemky v okolí Rožňavy a bol by som ich potom predal 

s obrovskými ziskami. Aj keď by sme započítali infláciu za tých 30 rokov. Čiže, čiže nemyslím 

si, že takéto uvažovanie je, je racio, je teda ekonomické, ale tak to už je vec, vec samotných 

žiadateľov. A pokiaľ viem, tam je problém v tom, že jeden, sú tam 2 majitelia. Jeden majiteľ 

mal ochotu to odkúpiť, druhý nemal ochotu to odkúpiť. My proste musíme rešpektovať to, čo, 

aké je stanovisko toho jedného majiteľa, ktorý má právo zablokovať odkúpenie pozemku. No 

a teraz tie odporúčania. Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru prenájmu 

predmetného pozemku a finančná komisia odporučila zverejnenia zámeru prenájmu 

predmetného pozemku za ročný nájom vo výške 102 eur. To je podľa, podľa zásad. A teda 

zároveň odporučila aj zrušenie uznesenia MZ č. 13/2022, keďže teda nemajú záujem 

o odkúpenie majitelia, alebo teda jeden z majiteľov. To je všetko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu nakoľko sa nikto nehlási. Prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v 

k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 4300/2 zast. plocha s výmerou 202 m2, 

pre MUDr. Jozefa Greškoviča bytom Letná 341, Plešivec a Evu Greškovičovú bytom Jána 

Brocku 24, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok 

mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, ktorí ho užívajú ako 

záhradu, za ročný nájom vo výške 102 euro v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za 

nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta. Ruší uznesenie 

MZ č. 13/2022 zo dňa 10. 02. 2022, ktorým bol schválený predaj pozemku mesta, parc. č. KN 

C 4300/2 zast. plocha s výmerou 202 m2, pre MUDr. Jozefa Greškoviča bytom Letná 341, 

Plešivec a Evu Greškovičovú bytom Jána Brocku 24, Rožňava. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

 

K bodu rokovania č. 14/17 Marcela Landoriová, Krátka 20, 048 01 Rožňava - zverejnenie 

zámeru prenájmu pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby aj finančná komisia odporúčajú schváliť zverejnenie zámeru prenájmu 

pozemku mesta tak ako je uvedené v uznesení za nájomné vo výške 74 eur za rok.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, parcela parc. č. KN C 1073 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 147 m2 zapísaná 

na LV 3001 pre žiadateľku Marcelu Landoriovú, bytom Krátka 20, 048 01 Rožňava, podľa 

odseku, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok 

nevyužíva, susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a predtým bol prenajímaný,  

prenajímaný predchádzajúcemu vlastníkovi nehnuteľnosti, za cenu podľa Zásad pre určovanie 

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

mesta vo výške 74 euro za rok. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 14/18 pani doktorka Viktória Kerekešová, Nám. baníkov 23, Rožňava 

a pán Ing. Karol Kováč, Budovateľská 1, Rožňava - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru zámeny predmetných pozemkov a finančná 

komisia odporučila zverejnenie zámeru zámeny predmetných pozemkov v cene podľa 

znaleckých posudkov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nemám problém s tým pozemkom, o ktorý má pán Kováč záujem. Pýtam sa len na to, že na čo 

nám bude ten pozemok v Nadabulej. Lebo ak viem, on tam plánoval výstavbu. Tá výstavba sa 

kvôli mne neznámym dôvodom nedala zrealizovať. Že nám načo bude ten pozemok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tie dôvody, že prečo by sa nedalo zrealizovať, lebo ja podľa mojich, podľa môjho ako mojich 

vedomostí čo som počul, tak vlastne susedí s bytovkou a my by sme tam mohli robiť aj 

parkoviská, rozšíriť, alebo vybudovať ďalšiu bytovku v Nadabulej. Lebo to je tesne vedľa našej 

bytovky. Ja som dostal len túto informáciu. Keď je to tak si myslím, že to som mal aj potvrdené 

aj pán zástupca tak isto prikyvuje. Takže pre nás je to výhodný pozemok hej. A som povedal, 

že nevidím v tom problém, lebo je tam v strmine chce postaviť dom pán Kováč. Neviem, či ste 

sa tam boli páni poslanci, ale si myslím, že áno. Hej a on nám ponúka rovinatú plochu, kde by 

sme my ešte mohli bytový dom postaviť, alebo parkovisko pre bytový dom, alebo rozšíriť niečo. 

Takže... S faktickou nech sa páči pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Na komisii výstavby sme sa týmto zaoberali a nemáme vedomosť o tom, že 

by boli tam akékoľvek prekážky k tomu, aby sa tam uskutočnila výstavba. Prístup je z dvoch 

strán. V podstate z jednej strany poza bytovku našu, kde je parkovisko a ihrisko vybudované 

a potom z bočnej ulice tiež je tam prístup. Takže je to rovinatý terén. Nevieme o nijakých 

prekážkach vo výstavbe, v možnej výstavbe, keď sa tak rozhodneme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči.  
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Som za zverejnenie zámeru zámeny týchto pozemkov podľa znaleckých 

posudkov ako, ako odporučila komisia finančná. Tiež som chcel ako pán Balázs poprosiť 

predstaviteľov mesta, aby nám na finálne schválenie tejto zámeny potom dali aj nejakú možno 

v papierovej forme krátku koncepciu toho, čo by sme mohli na nadobudnutom pozemku 

v Nadabulej postaviť. Či už je to tá bytovka, alebo nejaká futbalová infraštruktúra. Nech máme 

niečo na papieri a nech sa vieme na to pozrieť pred finálnym schválením. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Možno mne sa len marí dajaký problém s pripojením, alebo s kanalizáciou, alebo niečo 

podobné sa mi marí, ale možnože to sa vyrieši tým, že susedný pozemok je mestský. Takže ale, 

ale dobre. Je to okej. Určite za to zahlasujem. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujeme. Samozrejme preveríme, že či tam je niečo, čo by bránilo výstavbe. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru nasledovnej 

zámeny pozemkov: pozemky v k. ú. Nadabula zapísané na LV č. 175 parc. č. KN C 488 trvalý 

trávny porast výmerou 810 m2, parc. č. KN C 150 záhrada s výmerou 277 m2 a parc. č. KN E 

250/2 orná pôda s výmerou 293 m2 v cene podľa znaleckého posudku pripadnú v prospech, 

pripadnú v prospech mesta Rožňava a pozemky v k. ú. Rožňava zapísané na LV č. 3001, časť 

pozemku z parc. č. KN C 1930/1 zastavaná plocha s výmerou spresnenou geometrickým 

plánom cca 960 m2 a časť z parc. č. KN C 1930/42 zastavaná plocha s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom cca 270 m2 v cene podľa znaleckého posudku pripadnú v prospech pani 

doktorky Viktórie Kerekešovej bytom Nám. baníkov 23, Rožňava a pánovi Ing. Karola Kováča 

bytom Budovateľská 1, Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že 

pozemky vo vlastníctve žiadateľov susedia s pozemkami vo vlastníctve mesta na ktorých v 

budúcnosti mesto plánuje výstavbu bytového domu. Náklady súvisiace so zámenou budú 

znášať žiadatelia. Prosím hlasujte. 

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

 

Už sa ospravedlňujem pri menších chybičkách pri vyjadrovaní, ale slabo vidím. Už mám 

unavené veľmi oči. Možno to osvetlenie.  

 

Takže k bodu rokovania č. 14/19  Klub horských športov KRAS, Kyjevská 28, 048 01 Rožňava 

- výpožička pozemku 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Len v skratke chcem ozrejmiť, že Klub horských športov KRAS Rožňava 

už dlhé roky pomáha rozvíjať pohybové aktivity detí a mládeže, ale aj dospelých čo sa týka 

lezenia na skalách, alebo na umelých stenách. V zimných mesiacoch je to v budove telocvične 
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stredne školy zdravotnej, vedľa budovy súdu. V letných mesiacoch je to lezecká stena na Juhu, 

vedľa areálu základnej školy. Po postavení tejto, tejto lezeckej steny, alebo na účely postavenia 

tejto lezeckej steny si klub horských športov prenajal pozemok od mesta, ale keďže klub je toho 

názoru, že tieto peniaze by vedeli lepšie investovať do tých detí tak, tak žiadajú výpožičku 

pozemku. Ja by som chcel na tomto mieste iba poznamenať, že necítim sa v konflikte záujmov, 

ale som členom Klubu horských športov KRAS. Pre informáciu pre kolegov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť výpožičku pozemku mesta. Ďakujem to je všetko.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, časť s výmerou 160 m2 z parcely parc. č. KN C 1861/2, zastavaná plocha a nádvoria 

s celkovou výmerou 30 719 m2, pre Klub horských športov KRAS, so sídlom Kyjevská 28, 048 

01 Rožňava, od 01. 01. 2022, v zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta a § 9a, ods. 

9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že predmetný pozemok mesto nevyužíva a žiadateľ 

prevádzkuje na tomto pozemku lezeckú stenu v zmysle nájomnej zmluvy č. 362/2017. Ukladá 

zabezpečiť vypracovanie zmluvy o výpožičke. Prosím hlasujme.  

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

 

 A máme tu posledný bod. K bodu rokovania č. 14/20 ISOWOOD s.r.o., Nadabula č. 232 - 

výmaz vecného bremena z listu vlastníctva 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia výstavby aj finančná komisia odporučili MZ schváliť výmaz predmetného vecného 

bremena z listu vlastníctva 3895 v katastrálnom úrade, katastrálnom pardon území Rožňava. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výmaz vecného bremena – práva 

prechodu cez parcely KN C 218/1 a KN C 218/2 vo vyznač...vyznačenom rozsahu podľa 

geometrického plánu č. 17130964 -72/97 v prospech Mesta Rožňavy – Z-1775/1997 viď. pol. 

965/97 zapísaného na LV č. 3895 v k. ú. Rožňava. Ukladá zabezpečiť vypracovanie zmluvy o 

zrušení vecného bremena. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.  

 

Vážený poslanci je 12.05. Dovoľte mi, aby som vyhlásil obedňajšiu prestávku a stretneme sa 

najbližšie o 13.30. Ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť prajem každému.   

 

Takže budeme pokračovať v MZ a s bodom rokovania č. 15 Vyhodnotenie činnosti a 

hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Alebo chce sa pán poslanec Kuhn, nech sa páči, ešte 

počkáme. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ zobrať výsledky hospodárenia za rok 2021 na vedomie. Teda 

hospodárenie mestského televízneho štúdia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh, hop vidíte, rýchlo chcem ukončiť. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

berie na vedomie Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. 

Rožňava. Prosím hlasujme. 

Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode rokovania č. 16 Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o  za rok 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ zobrať výsledky hospodárenia za rok 2021 na vedomie. A teda 

dozorná rada mala tiež podobný, alebo rovnaký, rovnaké odporúčanie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava 

s.r.o. za rok 2021. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 17 Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2021 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže najprv ako člen dozornej rady poviem, že dozorná rada navrhla rozdeliť hospodársky 

výsledok nasledovne: z 58 tisíc, zo zisku 58 031 eur navrhujeme 55 tisíc vyplatiť ako dividendy 

mestu a 3 031 eur ako prídel do sociálneho fondu mestských lesov. Čiže to bol návrh dozornej 

rady. A finančná komisia odporúča schváliť rozdelenie zisku podľa predloženého návrhu 

dozornej rady. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  schvaľuje Prerozdelenie zisku Mestských lesov  

Rožňava s.r.o. za rok 2021. Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 18 Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o, 

na rok 2022 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť plán hospodárenia mestských lesov na rok 2022. 

Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r.o. na rok 

2022. Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 19 Informatívna správa o   náhradnej výsadbe drevín na území 

mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Bolaček. Poprosím o vypnutie...tak. Poprosím pán 

poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Veľmi ma potešila hlavne tá časť tejto správy realizačný projekt výsadby 

mesta Rožňava, ktorý sa podľa materiálu schyľuje k schváleniu, tak držím nám palce. Aby, aby 

tento prešiel a v daných vytipovaných lokalitách boli vysadené stromy tak, ako je to v materiály 

znázornené. Bude to mať veľký prínos pre mesto. Takže ďakujem všetkým involvovaným 

v tomto projekte. Taktiež by som chcel možno poprosiť komisiu výstavby, možno stavebný 

úrad, alebo zamestnancov mesta, ktorí s týmto majú dočinenia a ktorí sa v danej problematike 

vyznajú a teda či by sme vedeli nejakým spôsobom regulovať ukladanie inžinierskych sietí do 

zelených pásov pri cestách. Často sa stáva, že máme v Rožňave cestu, nejaký úzky zelený pás, 

potom chodník a potom je tam výstavba nejaká. A so zmenou klímy súvisí aj to, že budeme 

musieť a budeme chcieť do budúcna sadiť a mať viacej tejto zelene, čo ale spôsobuje problém, 

keď nám napríklad telekomunikačný operátory do týchto zelených pásov ukladajú svoje siete. 

Samozrejme je to všetko s povolením. Len by možno stálo za úvahu, keď, keď takto tieto siete 

tam uložia my tam už nikdy pravdepodobne nebudeme môcť niečo bez prekládky siete vysadiť. 

Nič veľké. Či by sme mohli pouvažovať nad tým, že napríklad niekde vo vytipovaných 

lokalitách, kde sa to hodí, aj keď to bude finančne náročnejšie, že by sa tieto siete ukladali do 

telesa chodníka napríklad. Tam nechodia žiadne ťažké mechanizmy, nemali by to poškodiť 

a nám by zostali zelené pásy pre budúcu výsadbu. Lebo takto si vlastne sami sebe do budúcna 

znemožníme lokality, kde by sme ešte mohli niečo vysadiť. Takže len taká úvaha. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím na riešenie, aby sme na to dozreli. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa tiež chcem poďakovať za predloženie tejto správy a teda mám veľkú radosť, že bol 

vypracovaný projekt a že bude teda realizovaná výsadba zelene. Je to pre mňa veľký pokrok za 

posledné roky. Ja si spomínam, že pred rokmi sme mali jednu takú diskusiu o výsadbe stromov, 

keď som si dovolil trochu kritizovať predchádzajúce vedenie mesta, keď na miesto vyrúbaných 

stromov vo veľkom parku boli nasadené také prútiky, výšky asi 1,5 m s obvodom tak možno 2, 

3 cm. A keď som vtedy argumentoval, že proste to nemá šancu prežiť a že však v iných mestách 

sa sadia vzra...vzrastlé stromy s výškou 2, 3 m tak ma mnohí, tak ma mnohí poslanci vtedajší 

presviedčali, že, že to je blbosť. Že predsa však aj v lese sa vysádzajú malé stromčeky, 

sadeničky. No tak teraz tuná čítam, že sa budú vysádzať, alebo mali by sa vysádzať stromy s, 

s obvodom 12 – 14 cm, alebo 14 – 16 cm. Takže evidentne sa to dá. Nie je tu síce písaná výška, 

ale predpokladám, že pri takom obvode kmeňa to budú stromy s výškou zhruba 2, 3 m ak nie 

viac. Tak je to správne, tak to má byť. Som rád, že teda mesto v tomto smere ide správnym 

smerom. Bol by som rád, keby táto správa bola zverejnená na, na internetovej stránke mesta, 

ak ešte zatiaľ nebola. Alebo ten, resp. ten projekt, aby ľudia videli, že nielen rúbeme a pílime 

stromy, ale budeme aj vysádzať. Ten kolobeh, kolobeh života v prírode je nezastaviteľný. 
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Stromy postupne, staršie stromy postupne odumierajú a je potrebné ich rúbať. Ja chápem, že 

mnohí obyvatelia sú sklamaní, keď nejaký strom, ktorý celý, celý ich život rástol pred ich 

oknami teraz mesto vypíli. Ale, ale teda stali sa na Slovensku žiaľ aj tragické prípady, keď, keď 

proste stromy, ktoré boli už nejakým spôsobom poškodené, tak pri nejakom silnejšom vetre 

spadli a spôsobilo to aj, aj tragické prípady úmrtia, dokonca úmrtia detí. Čiže, čiže je, bude 

nevyhnutné aj do budúcna postupne proste staršie stromy, ktoré sú napadnuté vyrubovať 

a namiesto nich sadiť, sadiť nové stromy. A ja myslím, že tento materiál ukazuje, že teda mesto 

je pripravené nielen, nielen rúbať, ale aj sadiť. Takže som, som veľmi rád a, a dúfam, že teda 

to bude postupovať. Že tá realita, realita bude, bude, sa nebude veľmi odlišovať od tých plánov. 

Že sa nám tie plány podarí dodržať. Takže ďakujem mestu. To je všetko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď ešte môžem na doplnenie. Úplne súhlasím. Ja by som možno aj vyzval 

občanov mesta a by som ich poprosil, aby tie stromy nevysádzali svojvoľne. Lebo mnohokrát 

presne potom príde k tomu, že dali blízko tie stromčeky. Nakoľko ten stromček má len dajakých 

50 cm, to už som možno povedal veľa a oni to dajú vedľa seba takže nie je tam dodržaná potom 

tak isto tá vzdialenosť stromčeka od stroma, od ďalšieho stromčeka a potom v 20-tich, 30-tich 

rokoch vidíte, čo máme na tých sídliskách. A len na takú informáciu vyrezanie takého stroma 

až 2, 3 tisícky euro nás stojí, aby sme úplne z vrchu zrezali ho. Nemôžme ho len vypíliť 

a spadne to, lebo tak je to v bezpečnej zóne, aby bolo. Takže je to veľmi náročné a finančne 

hlavne a hlavne na to, že ako mesto vážne myslíme na to, že všade tie stromčeky dosadíme, len 

potrebujeme tak isto koncepciu a potrebujeme tam minimálne mať aj dajakého projektanta a aj 

urbanistu mesta, aby sa k tomu vyjadril do akej lokality aký strom môžeme zasadiť. Aby tak 

isto aj tá peľová sezóna keď je, tak aby sme tam nemali také stromy, ktoré potom škodia 

zdraviu. Odovzdám slovo aj pánovi zástupcovi. Nech sa páči pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tiež sa chcem poďakovať za predložený materiál predkladateľom. 

A zároveň, zároveň odpoviem pánovi Bolačekovi. Určite toto prehodnotíme. Neviem, do akej 

miery sa dá do telesa chodníkov, hlavne keď už budú zrekonštruované tieto chodníky. 

V prípade, keď ideme do nejakých nových rekonštrukcií tak tam sa snažíme tiež teraz je to 

napríklad na Šafárikovej ulici, že pred samotnou rekonštrukciou príde k výmene nejakých 

inžinierskych sietí a podobne. Na čo si dávame pozor respektíve snažíme sa zamerať na to, aby 

v prípade zásahu do tejto verejnej zelene táto verejná zeleň bola prinavrátená do pôvodného 

stavu. To znamená, že kontrola ako pred, tak aj po samotnej realizácii a aj s výsadbou či už 

trávy a podobne. A čo sa týka problematiky výsadby zelene, tak v súčasne dobe máme v meste 

Rožňava problém s tým, že vysychajú stromy, hlavne ihličnaté stromy, smreky, ktoré nie sú do 

tejto nadmorskej výšky vhodné a dosť veľa výrubov bolo práve tohto charakteru, že tie stromy 

už boli fakticky mŕtve. Čiže aj z toho môže byť evokované to, že mesto Rožňava veľa stromov 

vyrúbalo, ale bola to nevyhnutnosť hlavne z tohto hľadiska aj bezpečnostného. Lebo tie suché 

stromy predstavujú určité nebezpečenstvo. Samozrejme musíme prihliadať na to, aby táto 

náhradná výsadba bola vhodná, to znamená výber vhodných stromov a tak isto aj, aj pri 

občanoch rovnako ich požiadam aj čo sa týka výsadby možných tují a podobných drevín, 

napríklad v cintoríne, aby to nevysádzali blízko hrobových miest, lebo aj tam sa stretávame 

s tým, že po určitom čase potom to nadvihuje hrobové kamene a sú s tým len starosti. Aj v tejto 

lokalite sme už mapovali možné miesta, kde by sa vysádzali stromy tak, aby nezasahovali či už 

do hrobových miest, aby neboli veľmi blízko, ale rovnako aby nezasahovali do prípadných 

inžinierskych sietí. V prípade tohto to samozrejme konzultujeme s odborníkmi, aby ti dreviny 

boli vhodné a na vhodných miestach. Ďakujem.   
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na, určite budeme chcieť riešiť, že dáme určitú výšku, do ktorej ten strom 

pustíme. Už tie, ktoré sú vysadené a potom, keď budú presahovať možno už dajakých 7 metrov, 

tak sa bude automaticky rezať. Hej, že budeme mať dajakú mierku, ale to už nechám na 

arboristov hej. Aby sme ho nepustili na dajakých 30, 40 m, lebo si myslím, že už toto nie je 

vhodné, ale keď už sú vysadené tak už keď to bude presahovať a keď sa dá ten vrch orezať, tak 

orežeme. Ale už si myslím, že pôjdeme a možno nám bližšie povie ako sa to dá pán zástupca 

Lach nech sa páči. Poprosím o prepnutie pána poslanca Lacha. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Hlavne by som chcel upozorniť na to, že, že druhovo vyberať také stromy, ktoré sa hodia do 

mestského prostredia. Darmo nasadíme lipu, ktorá narastie na 36 m a potom ju budeme rezať. 

Ale treba posadiť také stromy, ktoré prirodzene rastú do nižších výšok. Proste ja viem, že 

niektoré stromy vyzerajú dobre, pekne, ale aj táto klimatická zmena prináša to, že tie stromy 

trpia a potom si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Vďaka. Tak plne súhlasím. Ja som rozprával o tom, čo už občania mesta zasadili za určitý čas. 

A už keď náhodou vidíme, že je to tam smrek, tak povieme, že dobre do 7 m a bohužiaľ budeme 

musieť dať dajaké povolenie. Ale musíme to ošetriť tak isto, aby sme nemohli, lebo ľudia 

potom, že to bol zdravý a tak. Ale, lebo už keď bude mať 10, 15 m tak už samozrejme tie 

náklady budú veľmi enormne vysoké na to, aby sme dostali vlastne do pôvodného stavu, alebo 

aby sme vyrezali taký veľký strom. Lebo to už sa dá zas len od vrchu rezať ťažko. Hej. Ale 

presne tak ako pán poslanec Lach hovoril, že treba vybrať potom také stromy, ktoré vlastne 

dlho rastú a pomaly idú do výšky, že aby nám to nie za 20 rokov malo dajakých  5, 20 metrov. 

Takže určite dajaké duby kanadské a tieto, alebo javor kanadský. Nech sa páči pán poslanec 

Lach s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Keď už chce niekto sadiť ihličnany tak existuje jedľa kórejská, ktorá je mimoriadne 

dekoratívna, má krásne také fialové šišky a prirodzene dorastá do nejakej 10 metrovej výšky. 

10, 15 metrov. Nie viacej. Čiže netreba ju potom nejakým spôsobom obmedzovať v tom raste, 

lebo každý taký zásah do, do toho stromu potom dôjde k poškodeniu a ten strom ochorie a skôr 

vypadne z toho, teda skráti sa jeho život. Ale hovorím, to je vec pre arboristov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno, áno. S faktickou pán poslanec. Raz poslanec, raz zástupca, ale tak narýchlo. Nech sa páči 

pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Je to prakticky jedno a mne tiež. Ja len chcem ubezpečiť, že áno budeme sa riadiť výlučne 

pokynmi odborníkov. Nikým iným. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu o náhradnej výsadbe 

drevín na území mesta Rožňava. Prosím hlasujte. 

Za 8 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu.  

 

A prejdeme k poslednému bodu dnešného MZ a to je Diskusia. 

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

 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám len jeden bod. V podstate by sa to hodilo aj k predošlej problematike. 

Čo sa týka náhradnej výsadby na námestí, na rekonštruovanej východnej strane sa 

pravdepodobne, žiaľ, jeden strom neujal. Tak možno pre pána riaditeľa technických služieb na 

jeseň to skontrolovať a keď tak nahradiť ten strom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za upozornenie. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja mám otázku tiež na pána riaditeľa technických služieb. Ono sa to týka interpelácií. Ja som 

na minulom zastupiteľstve sa pýtal na možnosť predložiť materiál o tom, aká úspora energií 

nastala. V tom materiály písomnom, ktoré sme dostali sa spomína, že teda bude vypracované, 

bude to predložené, tak len či sa nezabudlo. Akože fakt ak teda ešte sa čaká na nejaké informácie 

do budúceho zastupiteľstva v poriadku. Len som sa chcel pripomenúť.  

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Je to rozpracované, takže v priebehu budúceho týždňa by  mal byť komplexný materiál.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre ďakujem. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Na ďalšie zastupiteľstvo určite. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Demény nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Ďakujem ešte raz za slovo. No ja nemám otázku na nikoho, ja by som skôr vás chcel 

všetkých pozvať tuto prítomných a tak isto aj širokú verejnosť na organizovanie nultého resp. 

prvého ročníka Gastro Gemer festivalu 2022, ktorý organizujeme v spolupráci s Mestským 

divadlom Actores, tak isto s pracovníkmi MsÚ, tak isto aj s odborom kultúry, s TIC-kou 

s pánom Palgútom a tak isto aj s poslancom KSK Ďurim Nagyom. Tento festival jedla 

s podtitulom Spája ľudí, takže musíme povedať, že jedlo viac menej spája tých ľudí a tento prvý 

ročník bude o tradičnej kuchyni. Bude to súťaž amatérskych kuchárov. Bude to v 3 kategóriách. 

Tento rok sme zvolili kategórie umelcov, športovcov a folkloristov. V každej kategórii budú 5 

družstiev no a tí si budú môcť vybrať z tradičnej kuchyne. Pointa tohto celého bude, 

samozrejme je to súťaž, bude vyhlásený víťaz porotou a tak isto bude aj divákom, 

ochutnávačom tak isto víťaz vyhodnotený a výťažok z celej tejto akcie bude venovaný, sme sa 

rozhodli pre útulok tuto v Rožňave. A tak isto by som vám chcel ešte povedať, že bude to sobota 

2. júla. Tým sa bude otvárať Kultúrne leto tuto v Rožňave no a všetky ostatné informácie sa 
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dozviete určite z médiá, tak isto z plagátov a zo sociálnych sietí. Tak ešte raz srdečne vás 

pozývame 2. júla na námestí, v severnej časti námestia mesta Rožňava. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne za pozvanie. Takže čakám na diskutujúcich. No nech sa páči pán zástupca. 

Urobím ešte pár poznámok.  

 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Tak isto nás oslovili obyvatelia mesta niektorí, ktorí by chceli 

pokračovať v čistení nášho potoka. Už aj v minulých rokoch prebiehali takéto akcie. Predbežne 

sme naplánovali takúto akciu na 11-teho júna. Takže všetci, ktorí by nám chceli prísť pomôcť 

tak budú vítaní. V podstate by sa malo vychádzať od Poschovej záhrady a podľa počtu ľudí, 

ktorí sa zapoja respektíve dobrovoľníkov budeme postupovať jedným, druhým smerom. 

Samozrejme riešime v tejto problematike aj trošku komplexnejšiu, komplexnejšie čistenie 

v priestoroch pod, pod mostom na Košickej a tak isto pod, nad ústím do rieky Slanej, kde tiež 

sú určité nánosy v spolupráci s, so správcom povodia. Tak dúfam, že sa nám to podarí a každý 

kto príde tak tešíme sa naňho. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak možno sa aj ja pridám, aby som aj ja dajakú pozvánku dal oficiálnu. Tak ja by som vás 

pozval, tak isto všetkých poslancov a aj zamestnancov MsÚ, občanov nášho mesta. Chystá sa 

taký prvotný projekt. Je to medzinárodný turnaj mládeže, našich detí. Ale za tým projektom je 

skryté dačo iné, aj niečo iné a to a to je presne tak ukázať cestu ako môže samosprávny kraj 

pod vedením, bude tam pod záštitou pána predsedu Trnku a pod mojou záštitou. A tu sme chceli 

ukázať, ako môže samospráva a KSK keď sa dajú dokopy pomôcť podnikateľom v našom 

okrese. A zvláštnosťou je to, že prídu až 42 mužstiev. To je dajakých 450 detí. S nimi prídu 

minimálne 500 – 1000 rodičov. A za touto akciou medzinárodného turnaja mládeže bude tak 

isto veľká akcia poobede The race, nočný beh. A s týmto sme vlastne získali to a pomohli 

nášmu okresu, hlavne hotelierom, ľuďom pracujúcim v gastro, cukrárňam, kaviarňam. Všetky 

tieto inš...všetky tieto inštitúcie, nie inštitúcie ale tieto podnikateľské subjekty sú, si myslím, že 

budú plné a vlastne im pomôžeme k tomu reštartu. Vlastne počas kovidu mali vlastne dosť 

veľké výpadky a už teraz môžem povedať, že v celom okrese veľmi ťažko získate ubytovanie 

na 3-tieho a 4tého 6-ty. Takže presne vlastne toto bola tá prvotná myšlienka, aby sme pomohli 

tomuto gastro sektoru, hotelierom, cukrárom, kaviarňam, aby mali, aby sme týchto ľudí do 

nášho mesta doniesli a hlavne aby tu zostali. Takže som veľmi rád, že máme už taký veľký 

záujem, že všetky hotely sú a všetko bude plné, úplne. Takže vás pozývam na túto veľkú akciu 

a očakávame minimálne na námestí okolo 2 tisíc ľudí. Takže je to dosť veľká akcia. Tak isto aj 

dole na ihrisku bude medzinárodný turnaj. Takže začiatok začína od 9-tej a celá akcia vyústi 

potom do pol noci, do dajakej druhej the race. Takže 2 organizácie sa dali dokopy. Som veľmi 

rád, že sa nám to prvotne už na začiatku všetko zaplnilo. A už len nech chválim a aby sme mali 

dobré počasie a dobrú náladu. Takže držme si palce. Takže všetkých vás pozývam na túto peknú 

akciu. A už predtým sa nikto nehlásil do diskusie, zato som si zobral slovo. A nakoľko sa nikto 

taktiež už nehlási tak uzatváram Diskusiu. 
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Vážení poslanci, vážení prítomní, program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem Vám 

všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme veľmi pekne.  

 

 

 

 

Mgr. Michal  D r e n g u b i a k     Michal   D o m i k  

zástupca primátora mesta     primátor mesta 
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