
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 12.03.2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 13. 

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

mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polícii, hlavného architekta 

a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných 

spoločností, prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých 

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

včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 14, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Svoju neúčasť ospravedlnil pán Eduard Mihók a pol hodinové meškanie nahlásil pán 

poslanec Bischof. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Attilu Kelecsényiho a 

pána poslanca Miroslava Deménya.  

 

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 

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

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

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

prepisy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 30. 01. 2020 a zo 04. 02. 

2020 boli vyhotovené a overovateľmi podpísané. 

 

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

v pozvánke, napríklad sa hlasuje oboch... bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej 

tabuli a webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol 

zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach 



 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 

 

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

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prosím pánov poslancov, kto má zmenu 

k návrhu programu? Nech sa páči. Nikto uzatváram diskusiu. Ďakujem pekne. Takže 

nemusíme hlasovať. Pokračujeme ďalej.  

 

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, 

ako sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

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

rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút a 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 maďarskej...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. 184/1990 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín a v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú kartu, identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

Nakoľko došlo k zmene rokovacieho poriadku MZ v Rožňave začíname bodom č. 2, ktorým 

sú Otázky a podnety občanov 

A nakoľko máme takú krízovú situáciu, tak sme na dnešnom rokovaní vylúčili občanov, takže 

tento bod bude zrušený.  

 

Takže pristúpime k bodu č. 3 a to nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči pán poslanec Burdiga 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. dobrý deň kolegyne, kolegovia, vážení páni poslanci, milí občania. 

Keď dovolíte úvodom môjho diskusného príspevku by som mal otázku na pani hlavnú 

kontrolórku mesta. Oslovilo ma už veľa ľudí stavbárov, aj nestavbárov a dokonca aj niektorí 

členovia stavebnej komisie ako je to s trestným stíhaním tu prítomného pána poslanca Ing. 

Karola Kováča za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej 

uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1, 3 trestného zákona, trestného 

zákona a § 138 písm. b) trestného zákona.  

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ja mám takú informáciu, že na MsÚ došlo uznesenie z Okresného súdu v Rožňave, ktorým sa 

podmienečne zastavuje trestné stíhanie pána Ing. Kováča.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Môžem ešte pokračovať? A chcem sa spýtať teraz pán poslanec sa priznal k tomuto činu, že 

sfalšoval tieto veci? Prepáčte za tieto osobné veci, ale viete aj ten pohár sa možno naplní 

a keď sa ma ľudia pýtajú na tieto veci, tak budem reagovať. Ja si myslím, že nič zlého týmto 

nespravím, ale len si splním svoju poslaneckú povinnosť. 

 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno, v tomto uznesení je uvedené, že priznal sa ku spáchaniu tohto skutku. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Môžem pokračovať ešte?  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Milí kolegovia, vážení občania. Prepáčte, že budem niektoré veci čítať, ale aby mi neušla 

myšlienka. Po skončení školy som 25 rokov pracoval v stavebníctve a za tú dobu sa mi 

podarilo získať rôzne zákonné oprávnenia a medzi tie najhlavnejšie pokladám ako odborný 

technický pracovník na vyhradené technické zariadenia v plynárenstve a dôležité oprávnenie 

z Komory stavebných inžinierov a to oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v kategórii 

pozemné stavby. Keď chcete vidieť je to originál pečiatka moja, hej, a keď si to chcete 

pozrieť tu je originál osvedčenie moje. Toto sú originály, ktoré vydáva Slovenská komora 

stavebných inžinierov. Tieto povolenia som získal po 3 týždňovom kurze, za ktorý som 

samozrejme zaplatil, v tej dobe dosť vysokú sumu. Ten kurz som skončil a tie skúšky, ktoré 

boli na to, aby ste dostali takéto oprávnenie či už stavbyvedúci, alebo dozor na stavbe, alebo 

rôzne iné funkcie z tejto stavebnej komory inžinierov boli dosť ťažké skúšky a vás skúšajú 

tam rektori, prorektori, dekani škôl a v tej dobe ešte možno ako mladý chlapec som mal úplne 

z toho strach, ale nech sa páči urobil som to a dodnes to vlastním tieto veci. Na rozdiel od tu 

prítomného pána poslanca, ktorý sa rozhodol, že bude možno jednoduchšie pre neho tieto 

verejné listiny sfalšovať, spolu aj s touto pečiatkou a takýmto spôsobom podnikať. Tento pán 

poslanec Kováč vedie v našom meste komisiu výstavby a tu by som sa pozastavil a možno 

spýtal sa teba pán poslanec Kováč, že či máš ešte nejaké morálne právo na to, po týchto 

veciach, aspoň túto stavebnú komisiu viesť. Budem potom pokračovať ešte malou 

poznámkou, ale mal by som otázku na teba pán kolega. No bolo by dobré. Áno, áno, áno. Nie, 

nie, nie. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Podľa informácie môjho advokáta súdny spor ešte nie je ukončený. Okresná 

prokuratúra sa odvolala proti tomuto rozhodnutiu. A ja sa ospravedlňujem, pokiaľ nie je 

proces uzavretý súdne neprijmem žiadne stanovisko k tejto veci ani osobné, ani profesné. 

Ďakujem pekne.  



 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ešte už len chvíľa. Ak môžem tomuto rozumieť nie len ja, ja tomu rozumiem, ale aby 

rozumeli tomu aj diváci a ľudia, ktorí sa ma toto pýtali, tak keď sa toto celé skončí a bude ten 

rozsudok, hej, alebo to rozhodnutie súdu, tak zaujmeš ku tomu nejaké stanovisko potom? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Môžem? Ďakujem pekne. Samozrejme pán poslanec chcem ťa ubezpečiť tak isto, ako 

všetkých divákov a kolegov, že prijmem stanovisko jakmile dostanem právoplatné uznesenie, 

ktoréhokoľvek stupňa súdnictva v tejto republike. Zatiaľ môžem povedať k tomu len toľko, 

vzhľadom na to, že teda som sa takto dohodol so svojím advokátom, v zmysle teda platných 

právnych poriadkov, by to takto aj malo byť. Ďakujem pekne. Platí, ešte raz upozorňujem, 

kým nie som odsúdený právoplatne platí prezumpcia neviny. Ďakujem. 

 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Už len minútka, už len dokončím. Ďakujem pekne za tvoju odpoveď a dúfam, že sa potom ku 

tomu postavíš ako chlap, pretože tvoje slová niekedy ešte za onoho času, možno za pána  

Laciaka zaznievali tým spôsobom, že pán primátor postav sa k tomu ako chlap a tak ďalej 

a tak ďalej. Ale uvidíme samozrejme. Keď bude to potvrdené, čo zatiaľ je potvrdené, že si 

sfalšoval tieto veci, hej, ale keď to bude oficiálne potvrdené ja dúfam, že sa postavíš k tomu, 

pretože ja ako stavbár, mne je strašne smutno, že takýto ľudia, takéto veci môžu ešte urobiť. 

A ja nechápem absolútne, prepáč mi to Karol, poznáme sa už dlhé roky, čo ťa viedlo 

k takémuto, k takémuto činu. Lebo ty ako rozumný človek by si možno niečo takéto urobil 

ľavou zadnou. Hej. Keď to musím takto povedať. A mne ako stavbárovi sa toto maximálne 

štíti takáto vec. Maximálne. A prepáčte úplne už na záver ja dúfam, že keď sa tieto veci 

potvrdia a zatiaľ sú takto potvrdené, že ku tomu sa postaví aj tvoja politická strana, ktorá ťa 

menovala za poslanca.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán Burdiga ja ťa chcem ubezpečiť, že politická strana sa k tomu postavila, konzultujem, 

resp. komunikujem o týchto veciach. Jakmile bude právoplatné súdne rozhodnutie prvá 

náležitosť, alebo prvý krok je, že budem informovať nielen svojich členov, teda politickej 

strany a politickú stranu, ale aj koalíciu, resp. klub poslancov a na základe toho prijmem, 

prijmem opatrenia resp. taký postoj, aký sa odo mňa v takej situácii očakáva. Kolegovia resp. 

členovia strany OKS sú informovaní o veciach, ktoré sú uzavreté. Ja osobne som 

presvedčený, že som nevinný, doklady som nesfalšoval a ani za týmito sfalšovaniami 

nestojím. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžem uzavrieť? 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Jasné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Medzi tým nám prišli aj páni poslanci. Vítam vás pán poslanec Kuhn a pán 

poslanec Bischof. Vitajte. Poprosil by som ešte teraz o slovo pána poslanca Jána Lacha, aby 

vám povedal niečo ku situácii ohľadom koronavírusu v našom meste. Nech sa páči pán 

poslanec Bischof. 



 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem. Bolo by fajn keby predstavitelia strany MOST HÍD nerozdávali 

morálne ponaučenia vzhľadom na politickú situáciu, aká je. Nech si naozaj každý stráži 

najprv svoje svedomie a najprv si zametá pri svojom vlastnom prahu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Vidím, že ste sa hlásil pán Kováč. Chcete ešte na to reagovať? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pán primátor. Nie, nie ja som povedal posledné slovo k tomuto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Aha. Dobre. Dobre. Takže teraz by som poprosil pána Jána Lacha, aby nás oboznámil so 

situáciou v našom meste ohľadom koronavírusu.  

 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobrý deň všetkým. Momentálne v celej spoločnosti rezonuje problém pandémie 

koronavírusu. Sú prijímané opatrenia na rôznych stupňoch. Včera bola zasadanie vlády k tejto 

téme. Tomu predchádzalo v piatok zasadanie ústredného krízového štábu, ktorý vydal 

odporúčania a dal žiadosti, na ktoré sme reagovali v pondelok. Potom 09. 03. zasadal znovu 

ústredný krízový štáb a úrad verejného zdravotníctva vydal verejnou vyhláškou zákaz 

zhromažďovania osôb právnických aj fyzických. Tzn. nielen podnikateľov, ale aj 

živnostníkov, podnikateľov a aj fyzické osoby tzn. každého občana, aby sa, teda vydal zákaz 

pre nich na organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí, spoločenských podujatí, 

na ktorých sa zhromažďujú osoby. Je to z dôvodu proti epidemických opatrení voči 

koronavírusu. Zároveň bol vydaný príkaz pre všetkých občanov, ktorí sa vracajú z rizikových 

oblastí tzn. z Talianska, Južnej Kórei, Číny, aby po návrate do republiky sa hlásili u lekára 

a absolvovali testy a aby boli teda v karant... absolvovali testy na koronavírus a aby sa  

zdržiavali v karanténe, aby teda keď by boli nosičmi koronavírusu aby ho ďalej nešírili. 

Mesto, zasadol krízový štáb mestský. Pán primátor vydal už v pondelok príkaz, ktorý 

reagoval na ten, na zasadanie ústredného krízového štábu zo 06.03. Potom sme zasadali 

v utorok, kedy sme už mali výsledky, výstupy z 09. 03. z ústredného krízového štábu 

a z úradu verejného zdravotníctva, prijali sme opatrenia pre občanov, ktoré sa týkajú občanov 

mesta. Zverejnili sme teda tie zákazy a verejné vyhlášky. Boli prijaté opatrenia voči 

zamestnancom MsÚ, tzn. voči stránkam, ktoré potrebujú riešiť veci na MsÚ. Obmedzili sme 

pohyb stránok na MsÚ aby sa tu nezhromažďovalo zbytočne veľa ľudí tak, aby v kancelárii 

KPK boli maximálne 3 osoby ako stránky, aby sme chránili aj svojich zamestnancov, lebo 

keby došlo k rozšíreniu koronavírusu a ochromil by sa úrad, tak by to bolo veľmi nepríjemné 

a nebezpečné z toho hľadiska, že MsÚ riadi život mesta. Preto sme prijali aj opatrenie, že nie 

je tu verejnosť, lebo vedenie mesta a poslanci ste v krízovom riadení, sa s vami počíta na 

riadení mesta. A pokiaľ by ste ochoreli, tak asi ťažko by ste mohli dačo riadiť. Ďalej boli 

prijaté opatrenia hygienické, teda proti epidemické, čo sa týka hygieny a dezinfekcie 

priestranstiev, kde sa pohybujú stránky a zamestnanci mesta. Samozrejme boli prijaté 

opatrenia na to, aby boli zabezpečené dezinfekčné prostriedky a rúšky, osobné ochranné 

pracovné prostriedky pre zamestnancov, ktorí toto budú potrebovať pri svojej činnosti. Včera 

ako som spomínal zasadala Vláda SR a dnes zasadá ústredný krízový štáb, z ktorého vyjdú 

nejaké výstupy, z tohto zasadania, ktoré budú pre nás záväzné. Hovorilo sa o zatváraní škôl. 

Zatiaľ je to len predbežná správa. Pokiaľ ústredný krízový štáb vydá nariadenia, opatrenie 



príjme, ktoré budeme musieť my potom realizovať, učiníme tak. Všetky tieto informácie včas 

budeme posúvať našimi informačnými kanálmi pre občanov mesta, aby bol každý 

informovaný. Zatiaľ môžem požiadať iba občanov mesta, aby dodržiavali hygienu, nech sa 

zbytočne nezhromažďujú, aby zamedzili teda prenosu koronavírusu. Osobné hygienické 

návyky, alebo teda osobné hygienické opatrenia každý nech teda dodržiava. Kolektívne 

dodržiavame na MsÚ a hlavne chcem upozorniť na to, že treba dodržiavať zákaz 

zhromažďovania osôb a organizovania týchto spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí. Situáciu v iných mestách zrušili zastup....zasadanie MZ. My sme si vyhodnotili 

riziko tak, že u nás nie je dôvod na zrušenie zasadania zastupiteľstva a preto sa dnes 

zastupiteľstvo koná. V ďalšom budeme informovať podľa informácií, ktoré obdržíme a preto 

chcem požiadať občanov mesta, aby nepodliehali panike, nešírili neoverené správy ako sa to 

deje na sociálnych sieťach. Vyvoláva sa panika a to je najhoršie čo môže byť, keď prijímate 

rady ľudí, ktorí sa do toho nevyznajú. Treba čítať, počúvať odborníkov, virológov, 

epidemiológov, ktorí hovoria k veci a hovoria na základe skúseností. Nie nejaké babské reči, 

ktoré potom môžu vyvolať paniku. Ešte jedna vec. V utorok zasadol protiepidemic...proti 

epidemická komisia zasadla, teda sa vytvorila na novo, pri regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva. Cez tento orgán budeme ďalej informovaní o stave miestnych podmienkach 

našich, Rožňava a okolie. V médiách sa dozviete o stave tohto koronavírusu, alebo stave tejto 

pandémie na úrovni Slovenska, ale čo sa týka miestnej situácie budeme informovať cestou 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som taktiež z mojej pozície vyzval všetkých občanov, hlavne tých, 

ktorí sú v zahraničí a išli napriek tomuto ťažkému stavu čo sa stalo na lyžovačky a opustili 

Slovensku, že po návrate domov, hej, aby išli do tej karantény, nakoľko občania sú veľmi 

obozretní a potom dostávame strašne veľa anonymov a trestných oznámení, ktoré my musíme 

potom posúvať na políciu a vlastne vzniknú len nepríjemnosti. Takže občania, priatelia sú 

veľmi obozretní, majú veľký strach, keď prídu ich priatelia zo zahraničia a automaticky 

dávajú na nich podnet, že sa stavajú do niektorých pozícií riaditeľov a ďalších situácií, kde sú 

v kontakte s viacerými ľuďmi a my to musíme potom bohužiaľ posúvať ďalej na políciu, čo 

sme si zistili, že už polícia bola šetriť niektorých občanov, na ktorých bolo podané trestné 

oznámenie. Ďakujem pekne. Takže ukončíme bod 3. 

 

Pristúpime k bodu č. 4 Plnenie uznesení MZ v Rožňave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Karol Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán primátor ja len okrajovo k týmto veciam ešte jednu vec. Kolega Burdiga sa oprávnene 

pýta na tú záležitosť, ktorú sa pýtal, aby si teda televízni diváci nemysleli, že teda tu je nejaký 

spor medzi nami dvomi. Je to legálna, legitímna otázka z jeho strany. Možno by teda tento 

spor, pokiaľ je to už súdnym sporom mal byť evidovaný v materiáloch pre MZ. Ale o tom ja 

teda nerozhodujem o týchto veciach to niekto iný. Aby teda občania aj takýmto spôsobom 

boli informovaní. Pokiaľ sa jedná o tú informáciu, aké opatrenie prijmem, samozrejme pokiaľ 

súd prijme rozhodnutie, ktoré teda bude v rozpore s výkonom mandátu verejnej funkcie 

okamžite sa vzdám mandátu poslanca a všetkých tých povinností, ktoré s tým samozrejme 

súvisia pre občanov. Samozrejme vzdám sa aj členstva v politickej strane, aby som náhodou 

nepoškodil jej dobré meno. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 



 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dobrý deň všetkým. Chcel by som sa opýtať po, po zimách v poslednom období sú niektoré 

časti komunikácie dosť v zlom stave. Technické služby majú vlastne asfaltovací stroj, že či 

plánuje sa v blízkej budúcnosti vlastne začas s opravou výtlkov, alebo ako, ako to vyzerá 

zatiaľ. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak by som poprosil pána riaditeľa o vyjadrenie. No my sme už....Dobre. Takže porušíme, 

lebo my sme už v inom bode. Pán Balázs sa pozde prihlásil. Takže bod. Potom v bode 16. 

Takže bod č. 4 plnenie uznesení MZ v Rožňave. Nikto sa neprihlásil. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

b e r i e      n a     v e d o m i e  

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave 

Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

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

 
 

 

Bod č. 5, ktorým je Voľba člena komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ 

Otváram diskusiu. Nemáme tam navrhnutého žiadneho záujemcu. Uzatváram diskusiu. Dáme 

stiahnuť? S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ospravedlňujem sa. Trošku neskôr. Len krátko taký návrh pre MsÚ nech zverejní oznam 

o tom, že je voľné miesto v komisii finančnej, nech sa občania môžu hlásiť tak, ako to robíme 

na začiatku volebného obdobia. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Nie je to nevyhnutné, pretože my nevieme, či sa niekto prihlási, takže nech, nech je tam ten 

oznam v prvom rade a potom uvidíme, že ako sa budú ľudia hlásiť.  

 



p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže dávam hlasovať. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Nie je o čom hlasovať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak dávam návrh neprijať uznesenie. Takže MZ neprijíma uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
o d k l a d á  

  hlasovanie o voľbe člena v komisii finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ  
v Rožňave na ďalšie zasadnutie MZ 
u k l a d á  
zverejniť výzvu na predkladanie návrhov členov komisie 
Z: prednostka MsÚ 
T: 23.3.2020 

 

Prejdime k bodu č. 6 VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – 

návrh na zmeny a doplnenie 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Dávam návrh, aby sme prijali uznesenie podľa 

odporúčania finančnej komisie plus doplnenie  tretieho bodu komisie sociálnej. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. po krátkej dobe znovu sa dostane ako len VZN o pohrebiská na pľac 

zastupiteľstva. Je to zdôvodnené ako len s tým, že boli prijaté určité ako len zákony, ktoré je 

potrebné ako len zapracovať do tejto VZN-ky a na druhej strane aj na základe odvolania 

všeobecného názoru ako prokuratúry, že VZN-ka nemali by ako obsahovať state, alebo 

nemali by obsahovať prevzaté paragrafy z, z konkrétnych zákonov. Ja osobne nevidím dôvod, 

aby sme ako len aby sme niektoré časti alebo takto až, až takto prepracovali na túto VZN-ku, 

nakoľko robím prakticky 20 rokov na tomto poste, čo robím, čiže správcu cintorína. Ja osobne 

nemám vedomosti o tom, že konkrétne ako prokuratúra by mala ako nejaké sťažnosti, alebo 

nejaké názory ohľadom tohto konkrétne, konkrétne VZN-ky. Avšak keď, keď sa pristúpi ako 

len k schváleniu tohto, alebo pred tým, než by sa pristúpilo k schváleniu tejto VZN-ky mal by 

som určité poznatky k danej veci. Čiže v bode, alebo v § 7 sa hovorí o ukladaní pozostatkov 

do hrobu a potom podľa terajšej predloženej zmene VZN-ky je tu vložený bod 7A ukladanie 

biologicky rozložiteľných urien. Ja osobne by som ako len navrhol tento § 7A vypustiť 

a vpísať to do paragrafu 7 bod 4, kde sa hovorí, že urnu so spopolnenými ľudskými 

pozostatkami možno uložiť do jestvujúceho hrobu, alebo do urnovej schránky len so 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska so súhlasom oprávnenej osoby na toto hrobové miesto 

ako ďalšiu vetu by sa doplnilo ako len to, čo, čo tu je navrhované. Že biologicky rozložiteľná 

urna sa ukladá do zeme do hĺbky aspoň 40 cm, ak inú hĺbku nestanovuje výrobca urny. A tým 

pádom netreba tam vložiť ďalšie, ďalšie body. Čo sa týka biologicky rozložiteľnej urny, alebo 

uloženia tak tu v našom prípade v § 10 v cenníku poplatkov ako len za hrobové miesta, čo by 

sa vložilo ako len písmeno 5A, že užívacie právo a obnova užívacieho práva za zapožičanie 



miesta na uloženie biologicky rozložiteľnej urny na 10 rokov a tu je po A, pod B bez semena 

stromu, zo semenom stromu to ten pasáž by som ako len vynechal celkom, nakoľko podľa 

daného stavu teraz na rožňavskom cintoríne nie je vyčlenené žiadne miesto ako na ukladanie 

urien takéhoto spôsobu. Čiže tam stromoradie nemôže ako len rásť. A keď tak by som 

navrhoval ako len s týmto bodom, alebo, alebo s touto vecou sa zaoberať pri vytvorení 

ďalšieho cintorína, čo v blízkej budúcnosti bude nutné aj s tým sa zaoberať, lebo samozrejme 

ešte máme miesta na terajšom cintoríne, ale máme aj nejaké skúsenosti s tým, že koľko času 

trvá, kým sa vytvorí alebo kým je možné zabezpečiť všetky veci, aby sa vytvorili, vytvorilo 

na určitom pozemku cintorín. Takže v dohľadnej dobe by bolo ako len treba sa začať 

zaoberať aj s touto otázkou určenia miesta, kde vyčleníme na nový cintorín pozemok, alebo 

pozemky a, a potom pri naprojektovaní trebárs ako len počítať aj s takýmto spôsobom 

ukladania biologicky rozložiteľnej urny. Táto zmena čo trebárs ako je najdôležitejšie aby, aby 

VZN-ka bola zmenená nie kvôli týmto veciam, čo, čo tuná ako len tu je urobené, ale najmä 

kvôli tomu je tá zmena, lebo zákonom bolo určené, že treba určiť do konca marca hraničný 

ochranné pásmo pohrebísk, čiže či, či, čo máme ako len momentálne vo VZN-ke ako 50 m, 

čiže od cintorína do 50 m by sa nemohla ako len vystavať, proste vytvoriť nejaké, nejaké 

stavby, ak ohľadom toho by malo ako len zastupiteľstvo najmä ako len prijať rozhodnutie, 

aby sme, aby sme určili ako len toto pásmo. Keď aj máme to vo VZN-ke, ale keď neprijmeme 

dneska rozhodnutie k tomu, tak, tak padne ako len ten, ten pôvodný, pôvodne, pôvodne 

uvedený šírka ochranného pásma. Čiže každopádne k tomu ako len musíme prijať opatrenie. 

Čiže tieto, tieto 2 veci by som ako len navrhol upraviť vo VZN-ke. Čiže ten § 7a vypustiť 

a priložiť do § 7 bod, bod 4 a v § 10 vypustiť bod 5a. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať, nikde som nenašiel doklad o tom, že by bol 

zrušený status cintorína židovského na Štítnickej ulici. A možno sa to netýka tohto VZN-ka 

svojím spôsobom, ale v celku by ma zaujímalo, pretože je to evidované v súčasnosti ako lúka, 

resp. ako záhrada, či teda tento status bol kedysi zrušený. Židovský cintorín bol zrušený v 60-

tych rokoch, ale opakujem ešte raz nikde som nenašiel doklad o tom, že by bol zrušený status 

cintorína. Telá neboli exhumované, boli zrušené len pomníky. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja  by som chcel zareagovať a vysvetliť niektoré veci, o ktorých hovoril kolega Beke, keďže 

sme sa o tom bavili na finančnej komisii aj návrh prijať uznesenie podľa finančnej komisie. 

Pokiaľ ide o návrh vypustiť z VZN ochranné pásmo. Pred mnohými rokmi nebolo žiadne 

ochranné pásmo. Každý mohol v blízkosti cintorína niečo postaviť, potom sa prijalo teda 

novela stavebného zákona myslím, alebo zákona o cintorínoch, kde sa zaviedlo 50 m pásmo. 

Voči tomu bola kritika, pretože sa, boli prípady, viem o prípade nie z Rožňavy, ale, ale 

z nejakého miesta, kde si dotyčný kúpil pozemok neďaleko cintorína, chcel tam postaviť dom, 

to bolo v čase, keď ešte nebolo to ochranné pásmo, ale nejaké rodinné dôvody spôsobili, že, 

že nemohli stavať ten dom hneď, potom bol teda prijatý zákon, že nemôže sa stavať a odrazu 

zistili, že síce vlastnia pekný pozemok stavebný, ale nemôžu tam postaviť rodinný dom, lebo 

bol prijatý tento zákon. Takže preto bolo vlastne zo zákona vypustené tých, tých 50m s tým, 

že, že ale obce si to môžu proste nejakým spôsobom upraviť. My sme na finančnej komisii 



dospeli k tomu, že je to, je to proste neprimerané obmedzovanie vlastníkov týchto pozemkov. 

Keď, keď niekto by chcel niečo stavať tak to aj tak podlieha stavebnému zákonu, čiže, čiže 

tam sa dá zasiahnuť ak by to bola nejaká stavba, ktorá by nejakým spôsobom bola v rozpore 

stým, že to má byť pri cintoríne, ale keď napr. niekto si chce postaviť rodinný dom vedľa 

cintorína ako nie je dôvod, prečo, prečo mu v tom brániť. Navyše ten, to ochranné pásmo 

bránilo aj zmene účelu stavby. Že boli, čo mali stavbu nejakú a chceli ju zrekonštruovať 

s tým, že by sa zmenil účel, ale, ale nedalo sa to. Na druhej strane ak už v súčasnosti niekto, 

niekto vlastní takú nehnuteľnosť, ak ju môže používať a...čiže, čiže ak niekto vlastní tú stavbu 

tak tam môže mať kľudne aj reštauráciu a robiť svadby vedľa, vedľa cintorína. To je 

v poriadku. Ale keď by niekto chcel si postaviť nový rodinný dom napr. tak, tak nemôže 

podľa toho starého zákona. Čiže, čiže náš návrh bol vypustiť to z VZN toto ochranné pásmo. 

To je prvá vec. Druhá vec ten bod 7A o tom bola tiež diskusia. Kolega hovoril, že to presunúť 

ten 7A do bodu 4, ale to sme preberali aj na komisii, len tam je problém, že tam by sa potom 

musel ešte, ešte úplne rozdeliť, lebo tam sa spomína hrobové miesto a, a, a urnová schránka. 

Áno. Len, len dalo by sa to riešiť tá biologicky rozložiteľná urna by sa mohla vkladať do 

hrobového miesta, ale nie, nie do urnovej schránky. Takže my sme to navrhli úplne vypustiť, 

lebo v podstate tie biologicky rozložiteľné urny chcú ľudia, ktorý to chcú proste uložiť, uložiť 

do zeme, niekde kde je trávnik, voľná plocha, ľudia, ktorí nechcú budovať betónové a, 

a mramorové pomníky. Takže, takže to je iný typ pochovávania, keď niekto chce uložiť do 

hrobového miesta, tak to väčšinou uloží v normálnej urne. Takže, takže a ten problém je, že 

zatiaľ v Rožňave na cintoríne nemáme taký priestor, kde by sme, kde by sme mohli vlastne 

tento spôsob tými biologicky rozložiteľnými urnami, tam je ešte možnosť akože bez, bez 

semena stromu, so semenom stromu tam je tiež problém, že teda aké stromy. Či máme taký 

priestor, keď by také množstvo stromov malo byť. Čiže to je problém, ktorým sa asi budeme 

musieť v budúcnosti zaoberať, lebo zrejme bude pribúdať ľudí, ktorí budú chcieť takýmto 

spôsobom pochovávať svojich blízkych. ale v tejto chvíli nemáme na to vytvorené priestory, 

čiže preto sme navrhli vypustiť ten bod 7A. Ďakujem. Dúfam, že som bol dostatočne 

zrozumiteľný. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja súhlasím s kolegom Kuhnom, ale neviem, či, či len zase ja som trošku mimo, lebo v § 9 

ods. 7 ja mám ten istý text aj modrým aj červeným. Tzn., že sa aj vypúšťa aj vkladá ten istý 

text. Je iba chyba v materiále? Ale presne súhlasím s vami, čo hovoríte, lebo môžeme to 

skonkretizovať iba na rodinné domy, ale tu sa zamyslime nad tým, že v blízkos... do 50m od 

cintorína máme okresnú správu ciest, máme množstvo budov, gymnázium, internát školy, 

tenisové kurty pomaličky a všetkých týchto a všetkých týchto záležitostí sa to bude týkať a, 

a tam urobíme v podstave dajakú stavebnú uzáveru? Takže ja si myslím, že áno máte pravdu, 

že vlastne aj tak okrem toho beží stavebné konanie a tam sa tieto veci vyriešia. Ale chcem sa 

hlavne opýtať k tomu, že či to mám ja správne, že mám to aj modrým aj červeným 

v materiály. Ten istý text.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Odpoviem pánovi kolegovi. Je to správne. Ono sa to zo zákona vypúšťa, ale keď to chceme 

dať, preto to tak bolo pripravené materiál, že to znova tam môžeme dať, ale podľa návrhu 



finančnej komisie by sme to už nemali dávať. Ale ten dôvod, prečo je ten istý text je, že zo 

zákona sa to vypúšťa a keby sme to chceli ešte raz dať, tak to musíme na novo schváliť. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Drengubiaka 

o pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Navrhujem, aby sme hlasovali za od...podľa odporúčania finančnej komisie plus 

doplnený o bod 3 komisie sociálnej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím hlasujme. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Trojka je ukladacia správa. Tak. 

 

p. primátor Michal Domik 

Najprv pán Drengubiak mal prvý pozmeňujúci. A pán Beke mal druhý. Áno, áno. Pán 

poslanec dal prvý a pán Beke dal druhý.  

Takže za 10 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 6. 
VZN o správe a prevádzke pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na doplnenie – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

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

Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

 Zoltán Beke       

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

 

Poprosím pána poslanca Bekeho o prednesenie druhého pozmeňujúceho návrhu. Poprosím 

pani Katku Balážovú. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. Takže v podstate schválil sa návrh pána poslanca Drengubiaka tzn. 

finančná komisia. V návrhu finančnej komisie je aj ten bod 10, §10 5A vypustiť, to čo pán 

poslanec Beke hovoril, takže to je v poriadku. A okrem toho, čo pán poslanec Beke navrhol je 

prepísať z § 7A znenie do § 7 bod 4. Čiže o tomto by ste ešte mohli hlasovať, alebo mali 

hlasovať, lebo toto nebolo v návrhu finančnej komisie. Áno do bodu 4. Áno. 



 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže poprosím pána poslanca Bekeho.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Pardon. Čiže len polovicu ako len svojho návrhu ako len by som ako len povedal, keďže ten v 

§ 10 bol vypustený. To hovorím, o tom rozprávam, že už len polovicu ako len dám, lebo bod 

5A v § ako len 10 už bolo prakticky ako len schválené jak finančná komisia ako navrhla. Čiže 

by som len ako len dal návrh, aby sa vypustil § 7A a aby ten text bol doplnený do § 7, bodu 4. 

Nakoľko tu sa jedná ako len o urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami. To isté je aj ako 

len biologicky rozložiteľnej urne. Čiže aj tam je ako len popol a potom, že kde  sa to ako len 

umiestni tak zase na to má právo ako len prevádzkovateľ, že urči, že kde je možné uložiť ako 

len tú urnu, čiže, čiže nevidím ako len problém, čo ako uviedol pán Kuhn, že by, že by to 

nemohlo byť v tom, tom bode 4, lebo že by tam sa rozprávalo o inom. Čiže by som navrhol 

konkrétne bod 4 upraviť nasledovne. Urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno 

uložiť do jestvujúceho hrobu, alebo urnovej schránky len so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska a so súhlasom oprávnenej osoby na toto hrobové miesto. A za tým ďalšia veta: 

biologicky rozložiteľná urna sa ukladá do zeme do hĺbky aspoň 40 cm ak inú hĺbku 

nestanovuje výrobca urny. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nemáme tam ešte sadzbu.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Takto by som povedal ako len, že biologicky rozložiteľná urna, alebo biologicky rozložiteľnú 

urnu je možné ako len uložiť na cintoríne, lebo prakticky keď niekto vlastní ako len hrobové 

miesto, kde do zeme boli ako len pochovávaní ich predkovia a chcú tam ako len vložiť urnu, 

v biologicky rozložiteľnej urne, tak to nemôžem zakázať, že, že nemôžu tam ako len 

umiestniť. Ale konkrétne v urnovom háji nemôžem ako len dať uložiť takéto urny. Uhm. 

Uhm, uhm, hej. Dobre tak ukladá sa...cen..cenu, cenu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď je existujúci už vtedy... 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Cenu netreba, cenu netreba lebo hrob, za hrobové miesto sa platí, to ako len máme v cenníku 

uvedené, že za taký hrob aký poplatok je. A že či je tam, či je tam urna uložená alebo telesný 

pozostatok ako len zomrelého, tak to, to je jedno, lebo už prakticky to je, je, je to riešené ako 

len v cenníku. Neplatí sa za počet pochovaných, ale za zabratý priestor sa platí, alebo je cena 

určená.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa.... s faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Dobré ráno všetkým. Ja by som len chcel povedať, že je tu ohľadom tohto 

bodov...bodu asi viacej otázok, ktoré sa mali prerokovať už keď tak na komisii a nie tu, lebo 

keď ako pán Beke hovorí, že biologicky rozložiteľná urna potom by trebalo aj určiť, či zo 

semenom, alebo bez semena. Lebo keď to nepoviete automaticky môže ako chce. Takže ja 



navrhujem ako sme hlasovali vypustiť tento bod a nabudúce keď sa bude riešiť toto VZN-ko 

potom ho zase otvoriť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. To boli presne tie problémy, že, že my sme neboli na komisii, že proti využívaniu tých 

biologicky rozložiteľných urien, ale je tam proste viac problematických vecí, ktoré ešte nie sú 

doriešené a zdalo sa nám teda, že malo by sa o tom trochu diskutovať, až potom by sme to 

mali prijať. Čiže tiež by som bol za to, že, že teda hej majme to na pamäti, venujme sa tomu, 

skúsme to vymyslieť čo najlepšie. Ale prijať teraz niečo, čo potom zistíme, že s tým sú 

problémy to nie je celkom dobrý nápad. Ale určite budeme toto musieť riešiť do budúcna.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Len by som sa chcel opýtať pani kontrolórky, či je v poriadku, že momentálne prebieha 

diskusia, keď už bola uzavretá. Lebo už prebieha hlasovanie. A nie diskusia.  

 

Hlavná kontrolórka 

Ja si myslím, že teraz sa formuluje uznesenie, lebo pán poslanec Beke si nejaké sformuloval 

a vyjadrujú sa k tomu poslanci. Myslím si, že je to na prospech veci, keď sa upresní to 

uznesenie, za čo sa bude hlasovať. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre, ale pán poslanec Beke má nejaký návrh. Takže on ho dokáže sám predložiť asi.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak. Nebol tak formulovaný ako by sme chceli, aby sme chceli sme mu pomôcť všetci, hej, že 

sú tam nedostatky, hej. Tak len si myslím, že takú láskavosť sme chceli pomôcť, že aby to 

prešlo, alebo aby to bolo usmernené. Ale je tam strašne veľa otázok, takže si myslím. Preto 

dáme o chvíľu hlasovať. Nech sa páči ešte s faktickou poznámkou pán Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

...za slovo. Ja  som práve o tom chcel hovoriť, že by sme mohli dať hlasovať za pána 

Bolačeka, dobre? Lebo fakt keď je toľko nezrovnalostí, tak treba to dohodnúť na komisii 

poriadne a potom to už tu odsúhlasme, hej, lebo tu už riešime potom zbytočné detaily. Takže 

ja by som bol za návrh pána Bolačeka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Budeme hlasovať za poslan...pozmeňujúci návrh pána Bekeho a už potom my sa všetci 

rozhodneme. Vlastne poslanci vedia, keď je nejasnosť, tak si myslím, že vedia ako majú 

hlasovať. Nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že ako len, že rozprávame o jednom ako len všetci 

a nič zlého som ako len nepovedal ako len s tým, že, že biologicky rozložiteľnú urnu je  

možné do 40 cm, aby sa ten bod doplnil, lebo tu prakticky v tom bode 4, keď prečítate ako len 



ešte raz dôkladnejšie, tak sa píše, že urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno 

uložiť... 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Beke trošku už nehnevajte sa, ale už vás musím teraz prerušiť. Hej. Ja by som vám 

navrhol, že dajte pozmeňujúci návrh. Teraz sa už nebudeme presviedčať. Potom sa budeme na 

komisiách presviedčať. Takže keby som vás poprosil, tak dajte svoj pozmeňujúci návrh. 

Ideme o ňom hlasovať a už potom dovysvetlíte to na komisie. Nech sa páč. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Čiže navrhoval by som naďalej tak ako som aj povedal, keďže tu je stanovený v tom bode 4, 

že jak je možné ako len uložiť alebo je možné uložiť ako len urnu pri biologickej len 

šír...vlastne hĺbka, hĺbka uloženia urny ako len sa spresňuje. Čiže by som navrhoval ako len 

vypustiť § 7A bod 1 a text dopracovať do § 7 bod 4 ako urnu so spopolnenými ľudskými 

pozostatkami možno uložiť do jestvujúceho hrobu, alebo urnovej schránky len so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska a so súhlasom oprávnenej osoby na toto hrobové miesto. 

A biologicky rozložiteľná urna sa ukladá do zeme do hĺbky aspoň 40 cm ak inú hĺbku 

nestanovuje výrobca normy. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 6-ti poslanci, proti 6-ti, zdržali sa 3 poslanci.   
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 6. 
VZN o správe a prevádzke pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na doplnenie – PN Beke 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 6 
Proti: 6 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke  Pavol Burdiga Ing. Attila Kelecsényi 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník     

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn   

 

 

A teraz dávam hlasovať za celkový návrh. Nech sa páči hlasujme. 

Za 12-ti poslanci, proti 2, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s a   u z n i e s l o  
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia o správe a prevádzkovaní 
pohrebísk na území mesta Rožňava v § 1 ods. 1 a 3, § 3, § 4 ods. 1 a 5, § 5 ods. 5, § 6 
až 7a, § 9 ods. 2 a 7,   § 10 ods. 5a, § 11 ods. 3, § 13 a § 14 a podľa predloženého 
návrhu, vypustenie z VZN ochranné pásmo, vypustiť § 7a, bod 10 bod 5a s tým, aby sa 
príslušné odbory MsÚ a odborné komisie v dostatočnom predstihu zaoberali 



možnosťami rozšírenia / zriadenia nového cintorína vzhľadom na životnosť a kapacitu 
súčasného cintorína ak aj možnosťou vybudovania nového kolumbária v súčasnom 
cintoríne 
u k l a d á 
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 17. 3. 2020 

Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 6. 
VZN o správe a prevádzke pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na doplnenie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 2 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

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

 
   Proti: 

 Zoltán Beke  Roman Ocelník     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
 

 

 

K bodu rokovania č. 7 VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej 

zelene – návrh na zmeny a doplnenie 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. V kapitole 2, § 3 odst. 1 písmeno q navrhujem vypustiť vetu pred budovou 

bývalých komunálnych služieb na Šafárikovej ulici č. 17 v okolí fontány. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Sa smiem opýtať pán kolega v podstate dôvod, ale ako pozitívne sa pýtam, pozitívne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Poviem bola o tom veľká diskusia aj na komisii na ochranu verejného poriadku a v podstate 

ide o to, že deti nemajú veľa možností, kde by, kde by mohli využiť vlastne tie svoje športové 

náčinie, nejaké skejty atď. Toto je jedno z mála miest, kým, kým nevyriešime nejaký skejt 

park, tak ich nevyžeňme aspoň z tohto priestoru. To je asi najdôležitejšia otázka. 



 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem aj ja na doplnenie, tak chceme vlastne vytvoriť takú zónu pre mladých a k tomu 

ja viem, že trošku aj poškodia, ale budeme chcieť ich aj usmerniť, niektoré veci nech nerobia, 

hlavne tie šmyky, ale chceli by sme im zachovať aspoň tento priestor, že to bude pre mladých, 

nakoľko sa bude zrevitalizovať Poschova záhrada, tú by sme vyčlenili potom pre rodiny, 

mladé rodiny pre starších na takú kľudnú zónu. Hej. Ale túto zónu by sme chceli potom 

mladým ponechať, aby neboli naháňaní potom mestskou políciou a aby nemali ten strach, ale 

hlavne nech si dávajú pozor. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne. Konečne, že sa nad týmto začíname zamýšľať a že riešime to. Všetci máme 

viac menej pozitívne plné ústa toho, že chceme aby naša mládež tu bola, rodiny aby tu 

zostávali, ale tie naše deti, to už je jedno či od 3 do 18 rokov sa nemajú kde stretávať, nemajú 

kde robiť tieto aktivity. Za Billou na juhu sa aká obrovská komunita stretáva tých detí. 

Neviem, či máte o tom vedomosť. Takže nad touto otázkou by sme sa mali do budúcna 

omnoho, omnoho viac zamýšľať, že kde tie deti s tými kolobežkami, bicyklami, skejtbordami, 

kde s nimi. Lebo keď ich naozaj zo všade vyženieme, konkrétne táto fontána dobrý návrh, 

súhlasím, tak, tak kde pôjdu, kde budú. Cyklotrasy nemáme. Len toľko. Tri bodky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež podporím tú myšlienku, lebo veľmi dobre viete aj to bolo tak 

naštartované, samotná revitalizácia tej fontány. Aj tie schody sme tam preto nedali naspäť, 

pretože sme s tými nájazdovými rampami počítali. Čiže počítali sme s tým, že tie deti 

a mládež tam bude. Čiže to je dobrá myšlienka. Okej. Aj tak to bolo rozbehnuté. A tá 

Poschova záhrada pôvodná myšlienka, tak tam pán primátor ako si povedal, že na tom sme 

rozmýšľali, aby to bola oddychová zóna. Zoberiem si knihu a budem ju čítať tam. Hej. Aby 

ten rozdiel bol. Čiže okej ja podpisujem tú myšlienku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže tento bod poteší, ak ho odsúhlasíme, naše deti. Uzatváram diskusiu. 

Prosím hlasujme. Poprosím pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže navrhujem v kapitole 2, § 3 odst. 1 písmeno q navrhujem vypustiť vetu pred budovou 

bývalých komunálnych služieb na Šafárikovej ulici č. 17 v okolí fontány. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 15poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 7. 
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny a doplnenie – 
PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 



 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Dávam hlasovať o celom návrhu. Nech sa páči, prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s a   u z n i e s l o  
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a 
poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene v § 2 ods. 1 a ods. 7 a § 3 ods. 1 písm. p) 
a q) podľa predloženého návrhu s tým, že v časti II, § 3, ods. 1 písmeno q) sa vypustí 
druhá odrážka ( pred budovou bývalých Komunálnych služieb na Šafárikovej ulici č. 
17 v okolí fontány) 
u k l a d á 
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 23. 3. 2020 

 

 

K bodu rokovania č. 8 Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmenu a doplnenie 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Tak prišlo nám včera ešte stanovisko riaditeľov škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. Navrhujem zmenu a doplnenie. Uznesenie bude znieť zásad pre určovanie 

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

mesta čl. 3 písm. c) bod 2 na minimálne 10 eur za 1 hodinu od 01. 09. 2020 a zvýšenie 

sadzieb nájomného o mieru inflácie v roku 2019 od 01. 04. 2020. Zároveň sadzby za nájom 

zaokrúhliť na celé desiatky centov matematicky. Hneď aj odôvodním. V podstate iba sa 

doplnilo to stanovisko riaditeľov škôl. Čiže týmto návrhom, týmto návrhom uznesenia sa 

zmení len táto jedna položka oproti pôvodnému návrhu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže uznesenie bude znieť MZ v Rožňave schvaľuje zmenu a doplnenie Zásad pre určovanie 

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

mesta, čl. 3 písm. c) bod 2 na minimálne 10 eru/1hodina od 01. 09. 2020 a zvýšenie sadzieb 

nájomného o mieru inflácie v roku 2019 od 01. 04. 2020. Zároveň sadzby za nájom 

zaokrúhliť na celé desiatky centov matematicky. Ukladacia časť ostáva tak, ako bola 

v pôvodnom návrhu na uznesenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pani kontrolórka. 



 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte, ja by som mala takú pripomienku, že inflácia sa vypočítava, alebo teda sa 

prepočíta od 01. januára. Neviem, prečo je tam návrh od 01. apríla. Aha, takže tam je na 

školský rok, hej, že uzatvárajú zmluvu. Tak potom nič. Dobre. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ten dátum kvôli tomu, že už sme v marci a nemyslím si, že by VZN mohlo platiť spätne. Čiže 

budem...budeme tie sadzby upravovať len od 01. 04. kvôli tomu, že retro...retroaktivita VZN-

ka nemôže byť podľa môjho názoru. Respektíve zásad. Už ťažko by sme žiadali spätne 

nájom, keď už nám bol vyplatený. 

 

p. primátor Michal Domik 

Od 01. 09.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Od 01. 09. čo sa týka telocviční a od 01. 04. čo sa týka všetkého ostatného, čo ide len o mieru 

inflácie. Taký bol návrh.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána Drengubiaka. Ďakujem 

pekne. 

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

Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 7. 
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny a doplnenie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Dávam hlasovať o celom návrhu. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu a doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom 

a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ v 

Čl. 3 písm. C bod 2 na minimálne 10€/ hodinu od 1.9.2020 a zvýšenie 

sadzieb nájomného o mieru inflácie v roku 2019  od 1.4.2020.  Sadzby za 

nájom sa zaokrúhľujú na celé desiatky centov matematicky  



u k l a d á  

„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schválenými 

zmenami a doplnením uverejniť na webovom sídle mesta 

Z: prednostka MsÚ 

T: 31.03.2020 

 

 

K bodu rokovania č. 9/1 NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, Rožňava – predaj pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Tento príspevok môj sa nebude týkať len tohto bodu, ale aj všetkých bodov 

v majetkoprávnom dnešnom, budúcich, minulých. Čiže všeobecne o praktikách 

majetkoprávnych záležitosti mesta. Som poslancom už 10 rokov takmer a javí sa mi, že tieto 

hlasovania, či už za minulých, v minulých volebných obdobiach, ale nezmenilo sa to ani 

v tomto volebnom období, tieto hlasovania mi pripadajú skôr ako dohodnuté 2 dni pred 

zasadnutím zastupiteľstva komu predáme, kto je náš človek, alebo kašleme na teba 

a nedostaneš nič. Pokiaľ je to náš človek tak mu dajme tomu dáme za nízku cenu, alebo mu 

ešte znížime alebo bezproblémovo predáme. Pokiaľ to nie je náš človek a dokonca nás ani 

nenavštívil, lebo aj ja som dostal otázku, keď moja manželka chcela kúpiť smetisko 200 m
2
, 

neprístupné z verejného priestranstva, len z našej záhrady v podstate, tak po hlasovaní, keď 

MZ bolo proti a nepredalo toto smetisko 200 m
2
 mi bolo povedané a prečo si za nami 

neprišiel? Tak akože keď som podával materiál za manželku na MsÚ, ženy ma pochválili, že 

je to do detailu prepracovaný, graficky podložený atď. materiál, takže neviem. A nechcem 

teraz ísť na tento konkrétny pozemok, lebo to mi je úplne jedno. Hej. Ale všeobecne chcem 

poukázať na prakticky aké, aké sú zaužívané. Stačí si pozrieť rokovania, archívy, predložené 

materiály a dať si 2 + 2 dokopy. Tak ako sa predtým u predošlých primátorov 2 dni pred 

zastupiteľstvom zasadlo a rozhodlo sa, s kalkulačkou, aby to prešlo, ty budeš hlasovať proti, 

ty sa zdržíš, pripadá mi to, že funguje to aj dnes. Preto by som apeloval na nových pánov 

poslancov, aby hlasovali tak ako to cítia. Slobodne podľa svojho presvedčenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keby som sa mohol aj v mene poslancov a hlavne v mene mňa vás pán 

poslanec ubezpečiť, že vám dávam záruku na to, že dačo také sa tu nedeje. Záruka je aj to, že 

za rok a pol môjho pôsobenia sme nepredali žiadnu budovu mesta, sme nepredali žiaden 

veľký pozemok, čo má viac ako 100 m
2
, dúfam, že sa nemýli, ale máme to, určite sme si toto 

povedali na začiatku. Veľakrát, nie veľakrát aj teraz súhlasím a som veľmi rád, že komisie, 

v komisie, v finančnej komisie sú odborníci a sú ľudia, ktorí sú veľmi takto myslím si, že 

uzrozumení so situáciou a len tak nepredajú hoci čo, čo by mestu uškodilo aby, alebo mesto 

by prišlo o dajaký majetok. Aj komisia výstavby ide na šetrenie, či náhodou nepredáme 

pozemok, ktoré, ktorý je dajaká prístupná cesta ku ďalším pozemkom, kde môže prísť 

vydieranie, zo strany toho, ktorý by tú... Takže zatiaľ môžem garantovať, že žiaden pozemok 

nebol riešený a môžem to tu odprisahať, že žiaden pozemok sa nepreberal, že komu predáme 

a komu nie. Ak je to pozemok, ktorý mesto nepotrebuje a vôbec nechceme sa o neho starať, 

lebo je dakde v území Čučmy, kde si myslím, že sa nekosilo nikdy, lebo zas kto by išiel do 

Čučmy kosiť za bloky, alebo tam dakde úplne, že ani nevieme, že to je náš pozemok, tak sa 

predá. Hej automaticky sa ponúkne na predaj. Ale určite, že také, že dohody komu predáme, 

komu nie, určite takéto ani nikdy nebude kým tu budem ja tak určite takéto poznatky. Takže 

ja by som vás poprosil, povedzte priamo keď máte dajaký dôkaz, že dakde ste videli, počuli 



priamo, že tak sme sa dohodli, že toto predáme alebo nie, nech sa páči verejne môžete 

povedať tie mená. Ja budem rád, keď budem ich počuť, že či sa robia takéto nekalé veci, ale 

tušenia určite neprijímam, že tušíte niečo, že sa deje dačo také z vašej skúsenosti 

z predošlého. Určite každý má férovú cestu a každý má rovnaké právo tu na kúpenie pozemku 

mesta. Ak mesto nepotrebuje ten pozemok a alebo potom povieme, že už sa nechceme, 

nechceme sa oňho starať, je dakde v kopci, nevieme ho už využiť na iné účely, tak určite 

potom ten pozemok predáme hocikomu. Ale keď je potrebný a je to dajaká prístupová cesta 

tak určite verím, že finančná komisia to takto aj berie a len tak ľahko nepredá. Takže s týmto 

vás viem ubezpečiť, že určite takéto sa tu nedeje. S faktickou poznámkou nech sa páči pán 

poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som ubezpečiť pána kolegu Ocelníka a aby sa naozaj 

netrápil v tejto veci, pretože za poslanecký klub my nepracujeme, my nie sme bývalá vládna 

koalícia a teda my nepracujeme systémom našich ľudí. To nie je náš štýl politiky. 

A vyznávame transparentnosť, férovosť ako tu bolo povedané. A neuznávame ani 

konšpiračné myslenie. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Ja by som tiež vyzval pána poslanca Ocelníka, aby vážil slová a v prvom 

rade, keď sa chce presvedčiť o tom, ako sú prijímané rozhodnutia a nie je to vždy jednoduché, 

aby sa prišiel pozrieť na komisiu výstavby, aby sa prišiel pozrieť na komisiu finančnú, kde 

mnohokrát sú stanoviská týchto 2 komisií úplne rozdielne a je len prirodzené, že poslanci 

potrebujú mnoho, mnoho, mnoho informácií aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť. Ale nie 

som si istý, že  on keď sa ich nezúčastní či vie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Je na občanov, aby na občanoch, či si pozrú materiály a konkrétne rokovania a aj na minulom 

rokovaní bolo, boli nejaké detaily zjavné a nebolo ich málo. Takže stačí si pozrieť záznamy. 

A ďalšia vec, občas sa tu stane, že pri hlasovaní nie je A ani B, ale nejaká stredná cesta 

a potom poniektorí poslanci... 

 

p. primátor Michal Domik 

Môžete dopovedať. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja dodržiavam čas. 

 

p. primátor Michal Domik 

Môžete spokojne ja si myslím 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Nie ja budem dodržiavať... 

 



p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som k danému materiálu rád prečítal uznesenie komisie 

výstavby z 03. 01 2020. Uznesenie má číslo 221. Komisia výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia, miestnych komunikácií odporúča schváliť zverejnenie zámeru predaja 

časti pozemku mesta v k. ú., nebudem to čítať pre krátkosť času, z dôvodu, že pozemok 

susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa mesta a zároveň odporúča zriadiť 

bezodplatné vecné bremeno práva prechodu a prejazdu v prospech mesta Rožňava. Po 

diskusii v komisii sme prijali toto rozhodnutie, pretože si myslíme, že predaj neb...ten 

pozemok, alebo predaj toho pozemku nie je prekážkou pokiaľ nám, pokiaľ majiteľ pozemku 

príjme toto bezodplatné vecné bremeno práve prechodu a prejazdu v prospech mesta. Čím by 

vlastne sa nič nezmenilo de fakto, de jure by to bol pozemok samozrejme súkromný s týmto 

nárokom mesta, ktorý tu je. A k tomu čo pán Ocelník povedal, ja rozumiem tomu čo hovorí. 

Z minulosti pokiaľ tie komisie neboli verejne dostupné sa mohlo teoreticky stať takúto vec. 

Opakujem mohlo sa teoreticky stať. V súčasnosti sú komisie verejne dostupné. Ak občan, 

ktorý chce kúpiť alebo predať pozemok v prospech mesta a má záujem a chuť argumentovať 

alebo sa chce zúčastniť jednania komisie v ktoromkoľvek bode prerokovaného komisiou je 

vítaný na komisiách, nakoľko komisie sú verejné a môže vyjadriť svoj názor. Veľmi slobodne 

a tak isto sa dozvie názor jednotlivých členov komisií. Takže toto je transparentnosťou, teda 

transparentnosť argumentov, o ktorej teraz v súčasnosti hovorili moji kolegovia, 

predchodcovia. Takže nech sa páči ak ktokoľvek má akékoľvek pochybnosti, myslím si, že 

tým, že sú komisie verejne prístupné a verejne rokujú, ktorýkoľvek občan, samozrejme 

poslanec aj predtým mohol vstúpiť do ktorejkoľvek komisii, môže prísť a môže si vypočuť, 

prezentovať svoj názor a byť svedkom toho ako sa hlasuje, resp. ako sa jedná o tom. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja len doplním pána kolegu Kováča. Aj na ostatnej komisii výstavby boli občania, ktorí ani 

nekupovali pozemok, ani nepredávali pozemok, jednoducho boli zvedaví, prišli, odsedeli si to 

tam s nami. Keď mali k nejakému bodu, dokonca čo sa ich v podstate priamo nijak netýkal, 

dali sme im možnosť vyjadriť sa, bolo to veľmi konštruktívne takže tiež poprosil by som, 

nekonšpirovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou ešte pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ospravedlňujem sa, ale v rámci toho nadšenia ešte by som rád doplniť. Navrhujem, aby MZ 

hlasovalo podľa tohto uznesenia, ktoré prijalo, ktoré prijala komisia výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií v cene, ktorú navrhuje finančná 

komisia, nakoľko komisia neprijíma návrhy na ceny za predaj. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 



p. poslanec Roman Ocelník 

Pred 10-timi rokmi sme hlasovaním zrušili mestskú radu, ktorá, ktorý orgán bol na 

zosúladenie výstupov z komisií. Čiže toto sa zrušilo. Momentálne neviem, či už v tomto 

zastupiteľstve vo väčšine je zrušené stretnutie pred zastupiteľstvom a prejednanie niektorých 

bodov. Ako pokiaľ je to zrušené, že to nefunguje tak okej beriem. Klobúk dole, ak mi niekto 

povie akože na rovinu, že áno neexistuje to. Nikto nerozhoduje, lebo komisie áno sú verejné, 

ale potom sú ďalšie zoskupenia, ktoré sú neoficiálne v podstate, alebo možno aj oficiálne. 

Takže nejak tak by som to poňal. Keď ešte chcete na túto tému diskutovať môže, samozrejme 

sa pridám...prihlásim a odpoviem na nejaké otázky. Kolega Kováč tu už ale prešiel k tomuto 

bodu, tak neviem, či to budeme nejak miešať alebo už pokračujeme konkrétne v tomto bode 

a v ďalších. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak môžem vám úprimne povedať, že áno sedíme, sedíme ešte pred MZ 

s niektorými poslancami, nakoľko fakt som dosť vyťažený a mnoho týchto uznesení 

a pripravených materiálov prechádzame a mnoho zrušíme, čo potom poprosíme pána poslanca 

Drengubiaka, aby urobil pozmeňujúci návrh. Nájdeme ešte tam chyby a nedostatky, takže 

s tým nemám problém. Áno sedíme a riešime ešte tieto veci ako sme zvýšili na 10 euro. Sme 

presvedčili ešte potom pánov riaditeľov, že musia minimálne aspoň tie náklady pýtať si od 

týchto subjektov za tie telocvične. Lebo si myslím, že normálne si, sa musia trošku aj tí 

riaditelia zamyslieť, že keby bola vaša telocvičňa, či by ste to dali za 6 eur za hodinu. Či vám 

to pokryje teplo, svetlo na jednu hodinu a takže, a do tých telocviční treba investovať potom. 

Prelakovať. A to len tak som odbočil. Áno sedíme a riešime presne, preberáme, či treba ešte 

dajaký doplnok alebo pozmeňujúci návrh urobiť, aby fakt to uznesenie bolo také, aby sa to 

nemuselo potom do budúcna ďalej riešiť. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim k meritu veci tzn. prejednávanému materiálu. Ja len 

ubezpečím pána kolegu Kováča, že to uznesenie komisie výstavby a odporúčanie je 

zapracované do pôvodného návrhu a ja navrhujem a odporúčam kolegom aby sme, keďže ide 

o konečné schválenie, ktoré sme už na minulom zastupiteľstve schválili, aby sme  schválili 

pôvodný návrh uznesenia. Tzn. aj cenu 30 euro za m
2
. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobre. Stále tu zaznievajú nejaké konšpirácie o tom, že tu sa nejakí duchovia stretávajú 

a konšpirujú proti mestu a neviem čo. Existuje oficiálny poslanecký klub, ktorý má svoje 

pravidelné stretnutia, ktorý má svoje pravidlá a kde sa poslanci z rôznych politických strán 

alebo nezávislí poslanci rozprávajú o témach mestských, majú na to právo, dokonca 

povinnosť. Takže toto sa naozaj deje, ale nie je to nič konšpiratívne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Ocelník. Hop. Vypli ste. Poprosím zapnúť. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže pán primátor z tvojich slov, že treba to ešte po komisiách doladiť mi pripadá, že 

nemáme spôsobilé a odborne zdatné komisie. Alebo ako by som to mal pochopiť? Lebo sú 



zvolení členovia, my sme si zvolili členov komisií a po nich musíme niečo ešte riešiť, tak to 

mi nejak nepripadá akože úplne v poriadku. Neviem či je to okej. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja už len na doplnenie. Komisie viac krát sa nezhodujú, hej. Takže stavebná je za, finančná 

proti a my hľadáme kompromis,  na ktorú stranu sa postavíme. Takže veľa krát tak je, že sa 

nezhodnú. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja som nechcel tým, že som prečítal uznesenie spochybniť navrhnuté 

uznesenie, ktoré je tu. Ja, je zvykom, že teda predsedovia komisií čítajú a prečítajú návrhy 

jednotlivých svojich komisií, aby prezentovali názor komisií pred poslancami, nakoľko tento 

názor tu nie je uvedený. Takže nie je to nejaká, neberme to prosím ako kontraproduktívne. Ja 

som len si splnil svoju povinnosť. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Ja myslím, že už pred chvíľou mal diskutovať pán poslanec Balázs a bolo 

mu odobraté slovo, ktoré mal mať. Bol preskočený, takže poprosil by som najprv on až potom 

ja. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne. Kolegovia okolo mňa ma presvedčili, že som nebol prihlásený. Takže 

ďakujem pekne. Takže trošku sme odbočili od témy. Ja by som vám len chcel toľko povedať, 

že, že pán kolega Bischof v podstate mne to dakedy pripadá ako v tej druhej vete ako keby si 

si vlastne poprel tú prvú. Ale zase chcem to obrátiť na pozitívne, že nepoďme nikomu vŕtať 

dierky do nosa, hlavne nie občanom, že, že sa treba dohodnúť. O tom je tá politika, tá dohoda 

tuná. Takže tak jak predtým sa poslanci sa stretávali a sa dohodli, tak tak isto sa stretávajú 

teraz. Tak isto sa vám stane, že v jednej komisii je iný názor ako v druhej, takže k dajakej 

dohode musíte dospieť a to je pozitívne, lebo tzn., že pracujete tí, čo sa stretávate. Takže tu 

nepoďme hľadať dajakých dajakých mumušov, čertov a, a maľovať tu duchov, ktorých, 

ktorých ... Potrebujete pracovať, potrebujete sa stretnúť, potrebujete sa dohodnúť. Dohodnite 

sa ako, dohodnite sa v podstate čo podľa kolega Drengubiaka a normálne takto sa pracuje. 

Takže nechápem, prečo tuná popierate, že, že sa nestretávate. Je to úplne normálne. Viete tuná 

by som ešte mal jednu poznámku kolega tiež, že keď sa vám stane, že s tou kalkulačkou počty 

nevyjdú, čo mi už napr., čo už u mňa bolo podľa mňa cez hranicu, čo ste urobili, že ste 

jednoducho niekoľkí neprišli a ste sabotovali zastupiteľstvo. To už je trošku cez hranicu. Ale 

nepovedzte tuná všetkým, že vy sa nestretávate a nedohodnete sa, ako danú situáciu vyriešite. 

Dobre? Takže, ale pracujte ďalej. Ja si myslím, že treba sa stretávať. O tom je tá komunálna 

politika. Držím palce. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja trošku pán Balázs by som vás upozornil. Tu neodznelo nič také. Ja som osobne povedal, že 

áno stretávame sa, veď pracujeme pre mesto. A keď chceme zmeniť VZN-ko komunálneho 

odpadu tak potrebujeme mať počty, že kto to odsúhlasí a na ktorí nesúhlasia, tak skúsime ho 



presvedčiť, že je to dobrá vec alebo tak. Ale každý má možnosť, takže nikto, aj ja som osobne 

tu priznal, že veď áno stretávame sa, veď je to bežné v politike vo veľkej.... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ale ja som bol skôr prihlásený a potom to odznelo toto všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre. Takže veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pán primátor, že ste mi skrátili môj príspevok, lebo som chcel povedať to isté. Však 

áno my sa stretávame, my to netajíme, to nie sú žiadne konšpirácie. Od toho je poslanecký 

klub, aby pracoval a my to robíme. Takže je to v poriadku. Pán kolega Ocelník mám 

pochybnosti, že vy poznáte princípy fungovania odborných komisií a ich právomocí. Veľké 

pochybnosti. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor zaujali ma tvoje slová teraz. Je to dobrá vec, tak niekoho presvedčíme. Pre koho 

je to dobrá vec? To je len otázka v úvodzovkách alebo rečnícka otázka. Je to dobrá vec, tak 

niekoho presvedčíme, aby nám zdvihol číslo. No o tom som hovoril. Niekoho treba 

presvedčiť, aby kalkulačka sedela. Ďakujem. 

 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Ocelník jednoducho. Tak presvedčíme ako na konci dňa, to je po 4 rokoch, budeme 

skladať účty. A tak presvedčíme, že keď predáme dakomu nekalo alebo niečo, tak nás to 

dobehne. Vy určite na tom bazírujete, sledujete, sledujete každý krok, každú našu chybu a ja 

sa snažím, aby sme tú chybu neurobili a za to, aby sme išli tým smerom, tým správnym 

smerom. Takže potrebujeme ak niekto nie je presvedčený, že toto je správny smer a povieme, 

že nepredáme ten pozemok a čo poviem, no nič. Beriem za to zodpovednosť, teda, že mu 

nepredáme ten pozemok. Lebo nás to môže potom o 2,5 roka, prečo ste mu predali ten 

pozemok. Takže za každé rozhodnutie my zodpovedáme. A za to potrebujeme sa zosúladiť, 

aby toto rozhodnutie bolo pevné. Ak náhodou máme 10 hlasov a potrebujeme 11, tak sa 

snažíme mu ukázať tú cestu, prečo sme sa tak my 10-ti rozhodli. Ale keď a bolo veľa krát 

takých hlasovaní, povedal, že nezahlasujem, bohužiaľ. Netlačili sme na to, aby zahlasoval za 

to. A veľa takýchto vecí bolo. A tak isto sa vzdá aj pán Orosz, váš priateľ, hej, čo povedal, že 

nie je problém, keď mu, že ten pozemok by ste hlasovali za a my sme povedali, že bohužiaľ 

poslanci rozhodli, že nie. A ja ich nebudem presviedčať, lebo komisia povedala, že nepredá, 

stavebná, finančná tak isto neodporučí tak my nepôjdeme proti obidvom komisiám. Takže 

máme komisie a sme sa rozhodli, že sa nepredá. Takže iba o tom to je. Bo na konci dňa ak 

niečo urobíme zle zodpovedáme my a hlavne ja. Takže zato si to musím postrážiť, aby všetky 

naše rozhodnutia boli čo najlepšie. Takže také na, aby som vás takto oboznámil. Nech sa páči 

s faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 



Ďakujem pekne. Poďakujem pánovi kolegovi Balázsovi. Áno vystihol to. A musíme sa 

stretávať. Veľakrát sú protichodné stanoviská rôznych komisií. Niekedy sú 3 navzájom sa 

vylučujúce drobné nedostatky, ktoré sa navzájom vylučujú z jednotlivých návrhov komisií, 

takže áno musíme sa a musí to byť zmysluplné, aby sme neprijali nezmysel. A zároveň 

navrhujem ukončiť diskusiu, lebo už sme odbočili od témy. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. Uhm. Dobre. Takže dávam hlasovať 

o ukončení diskusie. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 3, zdržali sa 0. 
 

Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 9.1. 
NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, Rožňava – predaj pozemku mesta – Drengubiak – ukončenie diskusie 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 3 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

 

 

Takže tí čo sú prihlásení nech... Tak nech sa páči pán Ocelník ešte máte tam faktickú 

poznámku, ale  neviem či vás vypnú. Takže dobre nech sa páči....uhm, hej, ale ešte Ocelník 

tam funguje. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. Tak nech sa páči pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor ja ....... rokov. A tak isto jak poznám pána Orosza, tak isto poznám majiteľa tejto 

firmy, tak isto poznám viacerých všelijakých týchto majiteľov a podnikateľov v Rožňave 

poznám fakt ako takmer všetkých. Čiže a teraz neriešime pána Orosza. Ku Oroszovi sa 

vrátime. Teraz riešime iného pána hej, ale v podstate moja diskusia ako som vopred upozornil 

mierila nie na jedného, druhého, na systém, akým sa v tomto meste podľa mňa aj naďalej 

bačuje. Čiže jednoznačne. To mám diskusný, alebo faktickú? Lebo mi beží tam ďalej čas... 

 

p. primátor Michal Domik 

Diskusný. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

...diskusný. Dobre. Okej. Môžeme sa baviť ďalej. Takže, čiže ja by som teba poprosil 

nevytváraj tu dajaké fantazmagórie, alebo čo si tu ako chceš vymýšľať, alebo nejaké tvoje 

teórie. Treba sa brať, treba brať do úvahy fakty. Fakt si treba sledovať zastupiteľstvá. Aj na 



minulom zastupiteľstve myslím, že pán Kelecsény navrhol zníženie ceny nejakého pozemku 

a bol by sa predal za vyššiu cenu, ale išlo to za nižšiu. Tak ja neviem, toto je hospodárne 

nakladanie s majetkom mesta? Pozrite si záznam. Tam na zázname vy ste odhlasovali. Ako už 

som spomínal výsledky vašich rozhodnutí pred zastupiteľskom, alebo odporúčaní sú veria áno 

alebo nie. Občas sa stane, že medzi, už priamo na zasadaní a rokovaní medzi áčkom a béčkom 

vznikne nejaká nová verzia a vtedy sa veľmi ťažko hlasuje, veľmi ťažko nabiehajú tie zelené, 

alebo červené farby na hlasovacom, na monitore, lebo nevedia, že čo, za čo zahlasovať. To je 

môj názor a vidno to aj na záznamoch. Hej. A potom sa vyhlási, že zmätočné. No zmätočné, 

lebo nikto mi nepovedal, že jak mám zahlasovať, hej. Takže. No a samozrejme je to, je to 

možnože spôsobené aj nejakými záväzkami. Poslanec verzus mesto. Nebudem hovoriť 

konkrétne, ale je to tu. Alebo pán primátor ty chceš absolútne vylúčiť, že niektorí z poslancov 

neprofituje na mestskej kase, alebo na nejakých iných mestských záležitostiach? To je len 

otázka. A nie  rečnícka. To je priama otázka. Čiže pokiaľ povieš nie. Poviem áno okej funguje 

to mesto výborne, tak to má byť. Ruku ti nepodám, lebo je koronavírus a ja som sa nedávno 

vrátil zo západnej Európy, kde som precestoval kúsok a aby som vás nenakazil. Tak nikomu 

som dneska nepodal ruku. Ale akože symbolicky ti ju podám, keď, keď mi povieš, že ani 

jeden z poslancov, či tamtých alebo týchto neprofituje z mesta. Ja som pre mesto Rožňava 

vystavil jednu faktúru v hodnote 20 euro za nejaké zverejnenie za 10 rokov. Nič viac som 

z mesta nemal. Ale či jedna strana alebo druhá strana. Je na zváženie. No. Či to funguje alebo 

nefunguje. Čiže apeloval by som naozaj na poslancov, keby niektorí podľa vlastného zváženia 

alebo vlastného cítenia ako to myslia, že je to dobre, keby skôr takto hlasovali ako ak 

dostanem nejaký návrh, alebo že osloví, oslovil ma primátor, alebo skupina poslancov, že 

treba takto hlasovať, lebo je to správne. Tak ja si myslím, že toto nie je správne no až tak 

veľmi. V niektorých prípadoch je  to kontraproduktívne v dobro veci, hej. Takže neviem, 

neviem. Myslel som si, že toto nové zastupiteľstvo bude trošku iné, ale akože nič sa 

nezmenilo. Fakt som bol rád, keď prišli noví a hlavne mladí ľudia, ale tadeto cesta nevedie. 

Nič sa nezmenilo, je to po starom a mne sa to nepáči. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Len jednoducho môžem vyhlásiť, že keby som vedel, že niekto príjme 

úplatok, čo relevantne ani nemôže existovať, lebo keby sme sa rozprávali tu ako sa, ale ste 

cielili, alebo dakto, ale dobre, že dakto má profit, že profituje z toho. Pán Ocelník 

jednoducho. Predávame 25 m
2
, 70 m

2
. Nepredávame parkoviská za 80 tisíc euro. 

Nepredávame komunál za neviem koľko. Obrovské budovy, nepredali sme žiadnu budovu, aj 

keď jedna bola už na spadnutie som to zrušil. Som povedal mesto nepredá žiadnu budovu. 

Apoštolská cirkev prejavila záujem a ja som ešte s prepáčením aj proti cirkvi išiel, lebo som 

povedal, že túto budovu vieme využiť lepšie. Takže keď dakto môže profitovať, alebo mať 

dajaký zisk, alebo niečo alebo profitovať, ako vy ste povedali, tak keď predáme niečo za   1 

500 euro, tak možno neviem na čom sa mohli dohodnúť, hej, alebo toto ale určite nie tu by 

vás poprosím povedzte priamo, keď máte príďte za mnou, moje dvere sú otvorené a to isté 

som povedal už vám viac krát. Máme pre asociálov, Rómov, chudobné rodiny, každý má 

otvorené dvere u mňa. Takže vás poprosím a poslanci by nemali? Každý deň môže vstúpiť 

ako poslanec do mojej kancelárii a povedať, že pán primátor mám podozrenie na toho, na 

toho, na toho a pokojne mi to povedzte a ja to určite budem riešiť. Ale predávame také malé 

majetky v meste, že ani nemôžte ani upodozrievať, že dakto zo zištných dôvodov. To sú 

podnikatelia tak isto, že aby sa zhovadili možno za 10% z 1 500 euro čo je 150 euro si 

myslím, že si to nedovolia a viem a poznám ich povahové vlastnosti, že sú to čestní ľudia. 

Veď zato si ich zvolili naši občania mesta. Takže prosím vás fakt nevytvárajme niečo takéto, 

že tu sa niečo také deje, lebo fakt nepredávame obrovské budovy, bloky, parkoviská, čo sa 

predávalo predtým. Tu predávame pozemky pod garážou, pod prístup... aj toto je prístupový 



chodník. Je to, má 2 budovy tento pán, čo som si teraz rýchlo pozrel už, už viem kto je, kto to 

je, má 2 budovy a medzi dvoma budovami je pozemok mesta. Logicky, hej, tak len trošku 

logicky hej, prečo by sme  mu to nepredali, keď nechceme mu to zatarasiť. Ale ako ste počuli 

dali sme ešte aj nariadenie, že právo prechodu. Takže určite nebolo to dané, že nič nepredáme, 

ale taktiež máme tam vecné bremeno. Takže fakt nehľadajme konšpiračné teórie. Veľmi 

pekne vám ďakujem za porozumenie, ale ja vás uisťujem, že nič a o nikom nevie a to by bolo 

asi posledné, keby som sa dozvedel, že dakto. Ale si myslím, že sú to čestní občania nášho 

mesta a nikto sa nezhovadí kvôli dajakým 150-tim eurám. Ani vy a poznám aj vás, takže si 

myslím, že tieto prakticky sa tu nedejú a zaručím vám, že ani nebudú sa diať, že sa 

dohodneme na dakomu predať a dakomu nie. Všetko bude na komisiách ako určia komisie. 

Nech sa páči pán Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Roman ja som poslancom tiež 9 rokov. Nie, nie je to len niečo vyše 9 rokov, ešte 10 to nie je, 

to ešte musíme dožiť dovtedy. A celých tých 9 rokov som bol veľmi kritický k tomu ako sa 

predávajú majetky mesta pod cenu. Ale to čo ty si tu vytiahol to sú, to sú konšpiračné teórie 

a niektoré nie celkom férové nepodložené obvinenia. Položiť otázku, že, že či tu niekto 

neprofituje, no ak máš informáciu, že niekto profituje, tak treba povedať. Ja keby som vedel 

o niekom, že, že proste nejakým spôsobom jeho hlasovanie je ovplyvnené tým, že, že dostal 

nejakú zákazku, alebo proste nejaký biznis s mestom, tak by som to určite nahlas povedal. Ale 

povedať to len tak do, do pľacu je, je neférové. Vyvoláva to pocit, že sme tu všetci 

skorumpovaní. Ja môžem za seba povedať, že za tých 9 rokov som mestu nič nepredal, takže 

nemohol som zarobiť na tom, že by som draho predával mestu. Nič som od mesta lacno 

nekúpil, lebo som nič nekupoval, vôbec nič som od mesta nekupoval. A nemal som žiadnu 

zákazku. Mestu som nefakturoval ani jednu, jednu korunu, čiže ja som neprofitoval. Neviem 

o tom, že by niektorí moji kolegovia niečo také mali. Vylúčiť to samozrejme nemôžem, ale 

nedovolil by som si to proste takto plošne, plošne obviniť kolegov. Tak isto keď hovoríš, že 

niekto ti povedal, že mal si za nami prísť, tak by si mal povedať konkrétne meno, že kto ti 

také niečo povedal. Lebo zase to teraz vyzerá, že, že tuná sme všetci nejakí skorumpovaní. Ak 

niekto ti niečo také naznačil, tak by si to mal nahlas povedať, že, že kto, kto také niečo. 

Navyše nie je jasné z toho, že kedy sa to stalo. Či to bolo za tohto zastupiteľstva, 

predchádzajúceho, pred predchádzajúceho alebo ešte pred tým ako sme sa stali poslancami, 

teda tým poslancom. Takže ako váž slová ako poslanec. Ak máš informácie o tom, že sa  tu 

deje niečo nekalé tak treba povedať nahlas tú informáciu, prípadne podať aj trestné 

oznámenie. Už sa tu také stalo v minulosti, že keď niekto mal informáciu, tak podal trestné 

oznámenie. To je normálne. Ale, ale proste takto plošne obviňovať ľudí je, je veľmi neférové. 

Je úplne normálne, že ľudia majú rozdielne názory. Teraz v tomto bode, ktorý ideme 

pre...pre..., ktorý prejednávame v podstate sa nevenujeme tomu bodu, ale riešime niečo úplne 

iné. Ale do istej miery to súvisí, v poriadku. Boli rozdielne názory stavebnej komisie. Pokiaľ 

viem stavebná komisia neviem či jednohlasne, ale drvivou väčšinou odporúčala predať 

pozemok, finančná komisia pokiaľ si pamätám dobre jednohlasne neodporúčala. Mali sme 

v minulosti totiž situácie, že stavebná komisia neprijala žiadne uznesenie, lebo to bolo pol na 

pol. Pol bolo za, pol bolo proti. Proste to je, to je normálne, že ľudia majú na niektoré veci 

rozdielne názory a ja s mojimi dobrými kamarátmi sa v niektorých veciach niekedy 

nedohodneme a akože kon..., to čo si povedal, že, že my akože klub poslancov sa dohodneme, 

že ty, ty, ty budeš za a ty budeš proti, aby to teda prešlo, ale aby to vyzeralo, že akože to je 

konšpiračná teória, akože totálny blud. Ty popieraš to, že ja môžem mať svoj vlastný názor, 

ktorý je v niečom iný ako kolegovia a v niektorých prípadoch hlasujem ináč. Ako, to už ako 

je trošku ako veľa na mňa. Takže áno stretávame sa s kolegami, ja prídem keď, keď stihnem, 

niekedy nestihnem prísť na stretnutie. Rozprávame sa, argumentujeme, niekedy sa 



dohodneme, niekedy sa nedohodneme, máme rozdielne názory. Ale, ale teda ja som teda 

nezažil za ten posledný rok a niečo, že by, že by niekto mi ponúkal niečo za to, že keď takto 

zahlasuješ tak potom ako niečo z toho budeš mať. Niekto, nikto mi nič také neponúkol. Asi, 

asi vedia, že by to bolo nebezpečné mi niečo také ponúknuť. Lebo asi prvé moje kroky by 

viedli potom na, na políciu v takom prípade a teda ja nemám informácie, že by niekto iní 

z kolegov niečo také robil. A keď máš také informácie tak by si mal potom konkrétne hovoriť, 

ale nie obviňovať všetkých poslancov plošne z toho, že, že tu nejakým spôsobom nekalo sa 

nabaľujú na majetku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Možno že by som poprosil pána Lacha a pána Drengubiaka, aby sa postavili, lebo svojim 

kolegom sedia na vedení. Pán primátor a pán Ivan Kuhn. Ja som nikdy nepovedal, že niekto 

zoberie úplatok. Toto si ja vyprosím. Ja som nepovedal, ja som povedal, že niektorí poslanci 

profitujú. Viete čo je to profit? Majú nejaké výhody. Nie, nie výhody, to som, to by som zle 

povedal. Majú nejakú odmenu za nejakú činnosť, ktorú im, ktorá, ktorú dostanú od mesta. Ja 

neviem. Ja dám inzerát, ja, ja im dám inzerát oni mi zaplatia. Tak som to myslel. Čiže dodám 

službu pre mesto. Či už priamo ja dodám službu, či už moja firma, moja sesterská firma alebo 

ja robím dodávku pre ďalšiu firmu, ktorá vyhrala súťaž. Tak som to myslel. Toto je oficiálne, 

to je v poriadku. Hej. Ale myslel som to tak, že tieto. Prepnite prosím pána Kuhna nech sa 

porozpráva, alebo čo. Mne beží čas, nie? Si myslím a ma rušia. Ďalej pán Kuhn napr. na 

dozornej rade mestských lesov spolu sedíme. Preberali sme nejakú záležitosť či ísť do 

nejakého biznisu alebo nie, neboli tam žiadne argumenty, ktoré by povedali, alebo tie čísla 

plusy, mínusy proste nejaká kalkulácia, žiadna kalkulácia nebola, ideme hlasovať a ja som 

žiadal kalkuláciu a ty si povedal, že ja verím pánovi primátorovi ja do toho idem. Ale bež 

akejkoľvek kalkulácie. Čiže ja neviem, či je to správne nejak, nejak ísť, to nie je 20 korunová 

záležitosť, že vrazím do niečoho peniaze a vyjde, nevyjde, hej. Ty, ty vieš veľa vecí, hej, 

prečítal si mnoho knižiek, odborník si úplne do všetkého, ale praktik nie si, vieš. Ako dakedy 

treba ako exposlanec Capák povie, zdravý sedliacky rozum. Takže vieš teoretik a praktik. 

Treba tieto, treba tvojho teoretika s mojím praktikom spojiť a poďme do toho, ale nie len tak, 

že skúsme niečo, ale dajme si na papier čísla a potom sa rozhodnime, či nám to vyjde, 

nevyjde a keď nevyjde čo stratíme a keď vyjde tak môžeme zarobiť. Takže pán primátor, ale 

tebe už na tvoj príspevok nebudem vedieť odpovedať, pretože už nie som prihlásený a ja sám 

som hlasoval za zrušenie diskusie, takže už to asi trošku... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nebudem reagovať teraz.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre. Tak potom ukončime. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. vážený pán primátor, vážení páni poslanci ak dovolíte, ja by som 

ako len pristúpil k danej téme o čom by sme mali ako len rozprávať a rozhodovať. Čiže skôr 

než by sme pristúpili k hlasovaniu poviem dopredu, že ja budem hlasovať proti predaju tohto 



pozemku. Nemám žiadne problémy s kupujúcou firmou, ani s majiteľom firmy, lebo dobre sa 

poznáme, ale zo zásad nemôžem zahlasovať za predaj pozemku, ktorý alespoň tak viem, že je 

vedený v územnom pláne ako ulica. To je časť ulice niekdajšej Normovej ulici. Mnohí, a som 

aj ja medzi nimi, dlhé obdobie odsudzujú určitú osobu, lebo vykupuje pozemky pod ulicami 

a my teraz sami ponúkame, alebo predáme, chceme predať pozemok pod ulicou, ktorá je vo 

vlastníctve mesta. My uvedený pozemok nie je vyňatý z poze... z fondu pozemkov pod 

ulicami. Ja osobne navrhujem uvedený pozemok prinajhoršom dať do nájmu žiadateľovi. Ja si 

myslím, že dotyčný kupujúci za susednú parcelu dal taký obnos peňazí za 350 m
2
, zaplatil 70 

skoro 72 tisíc eur, že z tých peňazí mesto by vedel sa postarať o ten pozemok, o ktorý má 

záujem ako len dotyčný kupujúci a sa starať trebárs aj v zimnom období o tom pozemku, 

alebo aj vydláždiť a, a ostala by ako len naďalej v majetku mesta niekdajšia historická ulica. 

Je to v historickom centre mesta. Na inom mieste sa nám podarilo ako len zachrániť tak isto 

časť Normovej ulici tým, že dal pozemok do, len, len do prenájmu. Ja osobne by som ako 

navrhol dať aj tento pozemok do prenájmu a nie predať. Ale to je môj názor. Každý podľa 

svojho vedomia a svedomia nech zahlasuje. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pán poslanec Beke o pozmeňujúci návrh. Aby ste povedali. 

Budeme  hlasovať. Mal? Bolo tam povedané, že návrh, navrhujem. Navrhovali ste, hej, pán 

Beke? Do nájmu dať. Dobre. Viem, viem. Ja len, že dali ste aj vy pozmeňujúci návrh? Dobre. 

Takže poprosím pána Kováča o pozmeňujúci návrh prvý. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pozmeňujúci návrh, nakoľko je totožný s tým, čo je uvedené v materiáloch, ja som si dovolil 

prečítať si uznesenie komisie s tým, že som informoval poslancov a stojím si za tým, že to je 

uznesenie komisie výstavby, ktoré je naformulované tak ako je s tým, že my sme cenu 

neurčovali, lebo nie je v našej kompetencii určovať ceny, tak preto som povedal, že teda 

hlasujme, ja som za to, že to čo je naformulované zo strany mesta je uznesenie vlastne 

komisie výstavby, preto som navrhoval, aby sa hlasovalo za. Takže je to duplicita, možno sa 

to vyznie, ale je to to isté, čo je navrhnuté. Tak. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno. Pravda. Ďakujem pekne. Tak sťahujem svoj návrh. Pokiaľ je to teda tu tento precedens 

v tomto, tak sťahujem svoj návrh. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pána Bekeho o prednesenie pozmeňujúceho. Takže taktiež 

sťahuješ. Len Beke má pozmeňujúci. Dobre? Takže nech sa páči pán Beke do tretice. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Čiže môj pozmeňujúci návrh ako len by znelo, že uvedenú parcelu, alebo pozemok s výmerou 

134 m
2
 nepredať, ale dať do prenájmu žiadateľovi. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nech sa páči dávam hlasovať. Za Bekeho návrh hlasujeme. Za nájom. 

Za 5-ti poslanci, proti 9-ti, zdržali sa 2 poslanci. 
 

Číslo hlasovania: 11 



Číslo bodu: 9.1. 
NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, Rožňava – predaj pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5 
Proti: 9 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga     

 

 

Prosím hlasujme o celkový návrh, o predloženom návrhu. Pán Beke chcel dať do nájmu tento. 

Do nájmu nie. O celkovom návrhu predloženom, o celkovom predloženom návrhu. Podľa 

materiálu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Procedurálny návrh. Vysvetlím pánovi kolegovi. Keďže tu zaznel prvý 

pozmeňujúci návrh od pána Kováča, ktorý menil pôvodný návrh, ale pán Kováč ho stiahol, 

tak sa hlasovalo o druhom pozmeňujúcom návrhu pána Bekeho, ktorý neprešiel a následne 

teraz by sme mali tým pádom o pôvodnom návrhu na konečné schválenie predaja, ktorý sme 

minule schválili, teraz je záverečné schválenie. Čiže podľa toho, čo bolo predložené do 

zastupiteľstva ideme hlasovať. Bez akýchkoľvek prijatých pozmeňujúcich návrhov, keďže 

neprešiel. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne o dovysvetlenie. Prosím hlasujme. 

Za 12-ti poslanci, proti 4, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, parc.č.KN C 2274/12 
zastavaná plocha s výmerou 134 m2, ktorá je vytvorená z  parc.č.KN C 2274/3 
zast.plocha s celkovou výmerou 228 m2, zapísanej na LV č.4493 zameranej 
Geometrickým plánom úradne overeným Ing. Matejom Ambružom pod číslom 52/20 
zo dňa 19.02.2020 pre NIXEN s.r.o., so sídlom Útulná 2056/11, Rožňava podľa § 9a, 
ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok susedí s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve  žiadateľa za cenu 4 020,- € a zriadenie bezodplatného práva vecného 
bremena prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok v prospech mesta Rožňava. 
Všetky náklady súvisiace s predajom   bude znášať kupujúci a náklady na zriadenie 
vecného bremena bude znášať mesto. 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z: prednostka MsÚ 



T:   15.04.2020 
 

Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 9.1. 
NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, Rožňava – predaj pozemku mesta -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 4 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

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

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

 
 

 

K bodu rokovania č. 9/2 Alexander Richter, Zakarpatská 8, Rožňava – priamy predaj 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. keďže aj komisia výstavby, aj komisia finančná odporučila priamy predaj 

tak sa stotožňujem s návrhom finančnej komisie 10 eur za m
2
. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. len na dovysvetlenie stanoviska finančnej. V jednom z ďalších bodov 

budeme tiež predávať pozemky a nechceli by sme ísť pod túto sumu 10 eur, takže preto sme si 

určili túto sumu ako minimum. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely parc.č. KN C 2565 zastavaná 
plocha s výmerou 52 m2, zapísanej na LV  č. 3001, pre Alexandra Richtera, bytom 
Zakarpatská 8, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb.,  za  kúpnu 
cenu vo výške 520,-€  
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 
 u k l a d á  
zabezpečiť uzavretie  kúpnej  zmluvy 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.04.2020 

 



 

Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 9.2. 
Alexander Richter – priamy predaj pozemku mesta -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč 

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

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

K bodu rokovania č. 9/3 Ing. Ernest Rozložník s manželkou Lýdia Rozložníková, Čučma 260  

– predaj pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Keďže sme tento predaj tak isto zámer schválili už na predchádzajúcom 

zasadnutí MZ a určili sme tam sumu 7,50 nakoľko sa tento pozemok nachádza na periférii 

mesta Rožňava a v podstate už takmer v k. ú. obce Čučma, ktorý je nevyužiteľný z pohľadu 

mesta, kvôli tomu tam bola znížená cena a navrhujem, aby sme hlasovali za tento návrh 7,50. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja mám výhradu len, resp. pozmeňujúci návrh formálneho textovania 

samotného uznesenia. Navrhujem aby MZ upravilo uznesenie v zmysle môjho návrhu, ktorý 

znie, že predaj pozemku mesta v k. ú. Čučma zapísaného nebudem čítať, ostatné 

plochy výmerou.. trvalým porastom s výmerou upresnenou geometrickým plánom úradne 

overeného Ing. Katarínou Pakanovou dňa 28. 01. 2020 pod číslom 14/20 na základe ktorého 

budú novovytvorené parcely č. 801/10 ostatná plocha 801/2 ostatná plocha a 807, 802/7 trvalý 

trávnatý pomer s výmerou 60m
2
, ktorá je odčlenená od parcely bla, bla, bla zapísaná v LV 

pána Ing. Rozložníka z dôvodu, že mesto pozemky nevyužíva, bezprostredne susedia 

s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa za cenu, ktorú navrhuje finančná komisia 7,50. 

Resp. ktorá tu bola navrhnutá kolegom Drengubiakom. Myslím si, že toto uznesenie by sa 

malo stotožňovať s uznesením, ktoré zverejnilo priamy predaj a malo by sa v rámci priameho 

predaja odvolávať na nejaký, na nejaký teda doklad tzn., že preto tá textácia je vedená takto. 

Tzn., že to čo sme v zámere schválili, aby sme schválili aj v predaji s tým, že tie pozemky, 

ktoré vzniknú, tie nové parcely 801/10, 801/2, 802/7 vznikajú na základe, teda na základe 

nejakého geometrického plánu, ktorý je dokladom toho. Bol by som veľmi rád, možno to, 

možno mi právnici to vyvrátia, nemal som to čas s nikým to konzultovať, ale myslím si, že 

schvaľovanie predaja by malo byť v zmysle schvaľovania zámeru. A ten doplnok, ktorý tam 



je, že sme vyčlenili tie pozemky na základe nejakého geometrického plánu by tam mali byť 

uvedené takýmto spôsobom. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosil by som pani Eriku o vyjadrenie. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Ja si myslím, že tak ako to je formulované je to aj 

vecne aj po právnej stránke správne, pretože my sme už v predchádzajúcom období, kedy 

dochádzalo k zmenám zákona o majetku obci, konzultovali práve návrh znenia uznesenia MZ 

so vtedajšou ešte správou katastra s dnešným okresným úradom. Takže tak ako je 

formulovaný návrh na uznesenie je prijateľný aj pre tento odbor, aby bol spôsobilý na vklad 

do katastra nehnuteľností. Aby bola teda zmluva spôsobilá. Čiže prílohou zmluvy, my keď 

zverejňujeme musí tam byť správne naformulované uznesenie, toto isté je premietnuté do 

predmetu zmluvy. Takže zatiaľ sme sa nestretli s tým, aby nám vytkli, alebo prerušili konanie 

pre to, že by bolo nesprávne sformulovaný predmet zmluvy.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pani doktorke Mihalíkovej. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Uhm. Rozumiem. Len v podstate zámer je ináč formulovaný, na iné pozemky a predaj inak 

formulovaný na iné pozemky. Ja vyslovene mi išlo len o formálnu stránku toho celého 

a zadalo sa mi to takto logickejšie a transparentnejšie, že teda naozaj predávame tie isté 

pozemky, ktoré sme schválili v zámere, ale sú upravené v zmysle teda geometrického plánu, 

z ktorého vznikli nové pozemky a je to všetko v poriadku. Keď mi poviete, že právne je 

uznesenie, ktoré navrhujete v poriadku ja....hovorím nekonzultoval som to s právnikmi. Zdalo 

sa mi to takto logickejšie. Ďakujem pekne. Prepáčte, že som prekročil čas. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím pani doktorku Mihálikovú. Nech sa páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne za slovo. My vychádzame z toho uznesenia, ktorým schválili MZ zverejnenie 

zámeru, kde bolo uložené, že odčleniť geometrickým plánom tú plochu, ktorá sa predáva. 

Teda vytvoriť samostatné parcely. A oni sú tam uvedené, že z ktorých sa odčleňovali tieto 

nové, alebo z ktorých sa vytvorili nové. A keďže ako ste citovali správne, že geometrický 

plán bol úradne overený správou katastra tzn., že je správny. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Vyjadrím sa len k tej cene. K odporúčaniu finančnej komisie kde 

nemôžem súhlasiť s návrhom pána kal...koleg...pána kolegu Drengubiaka na sumu 7,50 za m
2
, 

ale ako som už aj v predošlom materiály hovoril suma 10 eur by bola najnižšia, ktorú by sme 

dneska, ktorú by som chcel aby sme dneska schválili z dôvodu, že v predošlom materiály sa 

predávali pozemky pod stavbou bývalej baníckej kolónii, čo si myslím, že môže byť ešte 

práve naopak, že, že tam by mala byť ešte nižšia cena ako tu v k. ú. obce Čučme. Čiže 



navrhujem, aby sme dané uznesenie schválili podľa odporúčania finančnej komisie a to za 

cenu 10 eur za m
2
. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže poprosím pána poslanca Karola Kováča o prednesenie pozmeňujúceho 

návrhu. Ešte nie, oficiálne ešte nestiahol. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Takže ja navrhujem text v zmysle toho, čo som povedal, som o tom 

presvedčený, by znel nasledovne: MZ v Rožňave schvaľuje predaj pozemkov mesta v k. ú. 

Čučma zapísaných na LV č. 2385, parc. číslo KN C 800/12 ostatné plochy s výmerou 17 m
2
, 

parc. číslo KN C 800/20 ostatné plochy s výmerou 17 m
2
, parc. číslo KNC 801/2 ostatné 

plochy s výmerou 138 m
2
 a časť z parcely číslo KN C 802/6 trvalý trávnatý porast s výmerou 

upresnenou geometrickým plánom over...úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovu dňa 28. 

01. 2020 pod číslom 14/20, na základe ktorého budú novovytvorené  parcelné č. KN C 801/10 

ostatná plocha s výmerou 79 m
2
, ktorá je odčlenená z parcelného KN 801/2 ostatné plochy 

s výmerou 138 m
2
 zapísaných LV 2385 a parc. číslo KNC 802/7 trvalý trávny porast s 

výmerou 60 m
2
, ktorá je odčlenená z parc. č. KN 802/6 trvalý trávny porast s výmerou 557 m

2
 

zapísanej na LV č. 2385 pre Ing. Ernesta Rozložníka a manželku Lýdiu Rozložníkovú bytom 

Čučma 260, Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 

pozemky nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov za 

cenu: 7,50 za m
2
. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pánov poslancov o hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Kováča. Nech sa páči. 

Za 2 poslanci, proti 4, zdržali sa 8 poslanci. 
 

Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 9.3. 
Ing. E. Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260 – predaj pozemkov mesta – PN Kováč 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2 
Proti: 4 
Zdržali sa: 8 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Karol Kováč     

 
   Proti: 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

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

 Pavol Burdiga  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn 

 
   Nehlasovali: 

 Ladislav Dávid  Roman Ocelník     

 

Poprosím pána poslanca Bolačeka o pozmeňujúci návrh. Tak poprosím pána Drengubiaka 

o prednesenie pozmeňujúceho návrhu. 



 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Nie je celkom pozmeňujúci. Navrhujem, aby sme  hlasovali a prijali alternatívu č. 1. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak dávame, dávam hlasovať. Prosím hlasuje za alternatívu č. 1. 

Za 10-ti poslanci, proti 3, zdržali sa 2 poslanci. 
 

Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 9.3. 
Ing. E. Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260 – predaj pozemkov mesta –PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 3 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Pozmeňujúci návrh? No ale keď odsúhlasili 7,50 tak teraz budeme za 10? Áno, áno, áno. 

Ďakujem veľmi pekne. Takže neprešiel návrh, lebo nebola 3/5-nová. Takže poprosím pána 

poslanca Bolačeka o prednesenie pozmeňujúceho návrhu. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Takže tiež nie pozmeňujúci návrh, ale navrhujem hlasovať podľa 

alternatívy č. 2 a to je predaj pozemku za cenu 10 eur za m
2
. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 2, zdržalo sa 0 poslancov. 
  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e  
predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma, parc.č.KN C 800/12 ostatné plochy  s výmerou 
17 m2 a parc.č.KN C 800/20 ostatné plochy  s výmerou 17 m2 zapísaných na LV č.2385 
a  pozemkov podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou 
Pakanovou dňa 28.01.2020 pod číslom 14/20 a to novovytvorená parc.č.KN C 801/10 
ostatná plocha s výmerou 79 m2, ktorá je odčlenená z parc.č.KN C 801/2 ostatná 
plocha s výmerou 138 m2, zapísanej na LV č.2385 a novovytvorená parc.č.KN C 802/7 
trvalý trávny porast s výmerou 60 m2, ktorá je odčlenená z parc.č.KN C 802/6 trvalý 



trávny porast s výmerou 557 m2 zapísanej na LV č.2385 pre  Ing. Ernesta  Rozložníka 
a manželku Lýdiu Rozložníkovú bytom Čučma 260, Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) 
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  mesto pozemky nevyužíva a bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov za cenu: 2, 10,-€/m2, t.j. 1 730,-€  
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z:  prednostka MsÚ 

T: 31.03.2020 

 

Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 9.3. 
Ing. E. Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260 – predaj pozemkov mesta – PN Bolaček 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 2 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach     

 

 

K bodu rokovania č. 9/4 Štefan Gono s manželkou Alžbeta Gonová, Hrnčiarska 2, Rožňava – 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa len opýtať, že kvôli čomu stavebná komisia, či nám môže ozrejmiť, vlastne 

neodporúča schválenie tohto bodu. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Komisia výstavby neodporučila tento pozemok, ak si dobre pamätám, 

z toho dôvodu, že to je strategický pozemok súvisiaci s rozširujúcou sa komunikáciou ako 

takou. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne. Prosím hlasujme. 

Za 2 poslanci, proti 8-mi poslanci, zdržali sa 4 poslanci. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
n e s c h v a ľ u j e 



zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, pozemok  parc.č. KN C 
735 záhrada  s výmerou 218 m2, pre Štefana Gona a manželku Alžbetu Gonovú, 
bytom Hrnčiarska 2, Rožňava 

Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 9.4. 
Š. Gono a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2 
Proti: 8 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček     

 
   Proti: 

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

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof  Roman Ocelník     

 

K bodu rokovania č. 9/5 Margita Legnárová, Ernesta Rótha 533/51, Rožňava  – zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Navrhujem neprijať uznesenie a prerušiť rokovanie o tomto bode 

programu a predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ a zároveň do ukladacej časti MZ ukladá 

komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií 

vykonať miestnu obhliadku a opätovne prerokovať predmetný bod. Dôvod na tento návrh je 

jednoduchý – uznesenie neprijalo, neprijala ani komisia výstavby ani finančná. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Čo je toho, čo je dôvodom toho, že ani jedna komisia neprijala uznesenie a, a, a, že to ideme 

stiahnuť. Ako či nevieme náhodou niekto z komisie nás ozrejmiť, že prečo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia zasadá po komisii výstavby a keďže komisia výstavby neprijala žiadne 

uznesenie, tak sme mali pocit, že načo hovoriť o cene, keď, keď nie je jasné, či to vôbec 

chceme predať. Takže náš postoj bol taký, že najprv komisia výstavby si musí ujasniť, či to 

má zmysel predávať, alebo či to pre mesto je dôležité predať a potom sa  budeme  baviť teda 

o tej cene. Lebo tam je ešte možnosť, že či predáme celý pozemok, alebo časť z neho atď. 



Takže keď komisia výstavby prijme uznesenie, že predávať, tak potom sa tým budeme  

samozrejme zaoberať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

No komisia výstavby sa tým zaoberala, ale keďže nebola na miestnej obhliadke, tak keď si 

dobre pamätám, tak väčšina členov komisie sa zdržala hlasovania a tým pádom nebolo prijaté 

žiadne uznesenie a mnohí by to potrebovali pozrieť radšej, kým majú o takomto niečom 

rozhodnúť. Priznám sa ja osobne tiež neviem presne a nevidel som ten pozemok, takže 

dovtedy si neodvážim ani za ani proti zdvihnúť ruku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie pána kolegu Drengubiaka. Komisia výstavby neprijala 

uznesenie kvôli tomu ako teda povedal pán kolega Drengubiak, tzn. väčšina poslancov sa 

resp. členov komisie sa zdržala hlasovania. Nedokázali si dosť dobre predstaviť či teda tento 

pozemok môže mať nejakým spôsobom strategický význam pre mesto alebo nie. Táto 

obhliadka vznikla z iniciatívy poslancov, tzn. že možno to ozrejmí kolegom komisie názor na 

túto vec a možno zmenia resp. prijmú iné uznesenie. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o prednesenie 

pozmeňujúceho návrhu.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem neprijať uznesenie a prerušiť rokovanie o tomto bode programu a predložiť na 

nasledujúce zasadanie MZ a zároveň do ukladacej časti MZ ukladá komisii výstavby, 

územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácii vykonať miestnu 

obhliadku a opätovne prerokovať predmetný bod. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 2, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
n e p r i j í m a    u z n e s e n i e     
k zverejneniu zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN 
C 1014/8 zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom ( cca 170 m2 ) pre  
Margitu Legnárovú bytom Ernesta Rótha 533/51, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) 
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky 
p r e r u š u j e  
rokovanie o tomto  bode do najbližšieho zasadnutia MZ v Rožňave 
u k l a d á  
Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych  
Komunikácií MZ v Rožňave vykonať miestnu obhliadku a opätovne prerokovať tento  
materiál 

 



 

Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 9.5. 
Margita. Legnárová, Ernesta Rótha 553/51, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta – PN 
Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 2 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Proti: 

 Zoltán Beke  Pavol Burdiga     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

 

K bodu rokovania 9/6 Ladislav Matyi, Zakarpatská 1818/14, Rožňava  – zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Komisia výstavby neodporúčala predaj tohto pozemku. Odporučila ale MZ 

výpožičku predmetného pozemku. Zdá sa nám to troška kontraproduktívne, aby sme tie 

pozemky za garážami predávali, nakoľko ostatné pozemky sú vlastne vo vlastníctve mesta, 

tým pádom by sme si zamedzili prístup k týmto pozemkom a k ich údržbe. Pokiaľ by bola 

vôľa všetkých vlastníkov garáží odkúpiť si pozemky za garážami, myslím si, že by to bolo iné 

postavenie resp. iná pozícia. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Súhlasím s kolegom Kováčom, že v podstate nemá zmysel predávať niektoré z týchto 

pozemkov, lebo vlastne sa zamedzí prístup, ale vlastne či by mesto nemohlo, dávam návrh, 

ponúknuť týmto majiteľom tieto pozemky, lebo pre nás sú takmer zbytočné. Akurát ich 

musíme udržiavať. Takže či by sa to nedalo ponúknuť jednotlivým majiteľom garáží.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 



Ďakujem veľmi pekne. Na miestnej obhliadke v inej veci, nebudem teraz spomínať v akej 

veci, komisia výstavby bola spolu s odborom výstavby, alebo zástupcami odboru výstavby aj 

s občanmi, ktorí vlastnia tie garáže tam. Tá ponuka tam oficiálne odznela, okrem tohto 

jedného pána sa neozval nikto, kto by teda bol ochotný si odkúpiť pozemok alebo teda mal 

zámer si odkúpiť pozemok. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o vyjadrenie. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dovoľte, ja by som vás len upozornila, že ak dáme do výpožičky tento pozemok, tak sa to má 

diať bezodplatne. Mesto z toho nebude mať nič. Takže teoreticky nájom by tu bol schodný, 

hej, pokiaľ my chceme z toho mať nejaké peniaze ako mesto. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. O nájme sa myslím na komisii hovorilo tiež. Zdá sa nám, pokiaľ ten pán sa 

chce starať o ten pozemok a mesto nemá dosah, resp. predsa len v tých prioritných tieto 

pozemky nie sú, tak sa nám zdalo veľmi ľudským, že teda keď áno tak nepýtať od neho 

peniaze, keď má chuť sa o to starať. Nech sa o to stará v zmysle svojich možností 

a schopností. V podstate robí prospech mestu. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno presne o tom istom sme sa bavili aj na finančnej komisii, že to nie je nejaký lukratívny 

pozemok, kde by bolo veľa záujemcov a že by sme z toho mohli vyťažiť nejaké peniaze. A ak 

on sa bude vlastne starať ak odľahčí, odľahčí mesto, že sa nemusí o ten pozemok starať. 

Takže preto sme tiež, nedali sme to isté do odporúčania, ale, ale v podstate sa tiež hovorilo 

o tom, že súhlasíme s názorom stavebnej komisie, dať to ako výpožičku.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujme. On sa v podstate o ten pozemok stará. Chceme  ho takýmto spôsobom 

legalizovať aby to bolo oficiálne, aby ho teda nikto nenapadol, že načierno pobehuje po 

pozemku mesta a robí tam niečo, čo v podstate by nemal, lebo zasahuje do majetku mesta ako 

takého, resp. narába s iným majetkom ako svojím. Tak to chceme takýmto spôsobom 

legalizovať. Zároveň si myslím, že je to zaujímavá podpora občanov, pokiaľ sa chcú starať 

o mestské pozemky takýmto spôsobom im vyjsť v ústrety. Ďakujem pekne. Samozrejme 

pokiaľ sa nejedná o strategické pozemky. Vďaka. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Kováča potom o alternatívu, ktorú odporučuje. 

 



p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja navrhujem, aby MZ schvaľov...pardon hlasovalo o alternatíve č. 2, 

tzn. návrhu komisie výstavby, ktorý je uvedený v materiály. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúci návrh, za návrh pána poslanca Kováča. 

Nefungovalo hlasovacie, takže by sme... pán zástupca nevedel hlasovať...sa snažil, ale. Tak 

poprosíme o nové? Dáme nové hlasovanie? Dobre tak ja by som dal hlasovať za nové 

hlasovanie. Takže prosím hlasujme, aby sme obnovili hlasovanie tohto bodu. Pán Lach už vie 

sa, už mu to funguje. Všetci ste vyskúšali? 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 9.6. 
Ladislav Matyi, Zakarpatská 14, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta – nové hlasovanie 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Roman Ocelník 

 

A teraz sme, nie teraz sme hlasovali, aby sme obnovili nové hlasovanie. Poprosím pani...nie? 

Dobre. Nech sa páči pani prednostka. 

 

Prednostka 

Ďakujem pekne. Ja by som len mala taký návrh. V prípade ak sa vyskytnú takéto situácie, že 

niekomu nefunguje hlasovacie zariadenie, keby ste radšej hlasovali dvihnutím ruky v tom 

prípade s tým, že nás upozorníte, že nejde mi hlasovacie zariadenie. Pretože aj teraz tieto 2 

hlasovania boli rôzne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak už do budúcna. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nie. 

 

p. primátor Michal Domik 

O obnovení hlasovanie. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

No dobre. Potom sa ospravedlňujem. Ale aj tak by som poprosila, keď niekomu nejde 

hlasovacie zariadenie radšej dvihnite ruku a nás upozornite, že proste nefunguje to hlasovacie 

zariadenie. Môže sa to stať kedykoľvek.  

 



p. primátor Michal Domik 

Tak ja by som poprosil odznovu pána poslanca Kováča o prednesení svojej alternatívy, za 

ktorú budeme hlasovať. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem za slovo. Takže ja navrhujem, aby sme hlasovali podľa alternatívy č. 2 návrhu 

komisie výstavby tak, ako je uvedený v materiály. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č. KN C 
2086/177 zastavaná plocha s výmerou cca 17 m2,  pre Ladislava Matyiho, bytom 
Zakarpatská 1818/14, Rožňava , podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu, že predmetný pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa 
u k l a d á  
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja resp. výpožičky 
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu  
Z: prednostka MsÚ 
T: 1. do 30.03.2020 
    2. do 30.04.2020 

 

Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 9.6. 
Ladislav Matyi, Zakarpatská 14, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta – PN Kováč 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

 

K bodu rokovania č. 9/7 Jozef Orosz, Jána Brocku 22, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja 

pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 



Ďakujem pekne. Komisia výstavby už niekoľkokrát aj v minulosti aj v súčasnom období 

hlasovala proti predaju tohto pozemku, nakoľko ho považujeme za strategický pozemok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja síce veľmi nerád, ale predsa sa vrátim ešte k tej diskusii, ktorú sme tu mali predtým 

s kolegom Ocelníkom, ktorý zrejme mal výhradu, že, že prečo niekomu, niekomu predávame, 

prečo niekomu nie. No v tom predchádzajúcom prípade bol stav, že jedna komisia odporúčala 

predať, druhá nepredať. V tomto prípade obidva komisie 2 krát po sebe neodporúčajú predať. 

Tzn. že ak tu kolega Ocelník konšpiroval, že mi tu nejak sa  dohodneme medzi sebou, že toto 

je kamarát tomu predáme a toto nie je kamarát, tomu nepredáme, tak v podstate obviňuje aj 

členov komisií, ktorí, ktorí majú rozdielny názor, v jednom prípade súhlasili. Čiže nie len 

obviňuje poslancov, ale aj členov komisií, že rozhodujú podľa toho, kto je kamarát a kto nie.  

A nie podľa toho, že tie 2 prípady môžu byť trochu rozlišné a preto tí ľudia môžu mať 

rozlišné názory na to. Lebo tie, naozaj tu nejde o 2 rovnaké pozemky vedľa seba, kde 

jednému predávame, druhému nie. Je to veľmi rozdielne. Sú to 2 dosť rozdielne prípady. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán poslanec Kuhn ďakujem ti za plnohodnotný príspevok mne nič  nehovoriaci. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja som ako predseda komisie prezentoval zámer, resp. uznesenie komisii, 

pretože si ctím uznesenia a prácu komisie ako takej, napriek tomu, že ja budem hlasovať za 

predaj tohto pozemku ako takého. Už len z toho dôvodu, že finančné prostriedky, ktoré pán 

Orosz vynaložil za prenájom by už dávno sa vyrovnali kúpe toho pozemku. Ale nakoľko 

komisia sa rozhodla, že je to strategický pozemok ctím jej rozhodnutie. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja som len chcel odporučiť pánovi kolegovi Ocelníkovi, že tu pán Orosz je takým prípadom, 

že neuspel a vždy sa pokúša a pokúša. Roman ty si sa pokúsil raz a potom si sa vzdal a máš 

z toho nejaké siahodlhé závery. Skús dať znova žiadosť o odkúpenie toho pozemku. 

Nevzdávaj to. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 



Pán Lach čo ti na to poviem. Moja manžel....ja, ja som nekupoval pozemok, moja manželka to 

chcela kúpiť. Právne máme takto vysporiadané naše náležitosti finančné a majetkové. Od 

udobrené súdom, takže vlastne každý si kupuje čo chce. Ona si dala, ona si dala žiadosť na 

kúpu pozemku. Ten jej nebol schválený.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán Ocelník. Môžete pokračovať lebo ste prihlásený druhý krát. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Áno. Som druhý krát pri... Áno som druhý krát prihlásený, takže legálne, legitímne 

pokračujem v mojej diskusii, čo sa napr. u veľa mojich kolegov málokedy stáva 

a permanentne porušujú rokovací poriadok. A to, že pán Orosz podal viac krát túto žiadosť, to 

je úplne jeho vec. Mne to je jedno. Či to podá, či nie. Len keď si pozriete mapu, nevie, či ste 

si naštudovali ten materiál. Keď už sme tu tak poďme o tom diskutovať hej. Pánovi Oroszovi 

zasahuje jeho, jeho pozemok až po cestu pri Tescu. Tzn. že keď on sa raz rozhodne oplotiť si 

svoj pozemok, mesto bude mať problém, pretože bude si musieť vybudovať nový chodník od 

Tesca smerom na Pionierov. Tam chodník nebude. Alebo ľudia budú musieť prejsť cez 

parkovisko Tesca po schodoch hore a dostanú sa na ten chodník, čo už bude problém pre 

mamičky s kočíkmi, alebo pre invalidov. Pretože, pretože momentálne mesto, chodník mesta 

je napojený na, na pozemok pána Orosza. Áno som si istý. Pozrite si mapu. Neviem, kto sa 

pýtal. Ďalej. Pán Orosz má svoje ďalšie možnosti a tú terasu môže zabaliť a postaviť si ju 

vedľa na svojom pozemku z druhej strany. Takže je na vás akože tento ako pozemok je 

strategický. To isté bolo povedané pri smetisku v Nadabulej, že je strategické, ktoré, ktoré, 

ktorý pozemok bol v strede 4 pozemkov. Verejne neprístupný, ale bol strategický pre mesto. 

Toto je tak isto strategické pre mesto. Takže pán Orosz si tú terasu preloží a mesto sa môže 

starať ešte aj o tento pozemok a, a môže vynakladať ďalšie finančné prostriedky na 

vybudovanie chodníku. Tak isto ako keď som upozorňoval ešte v minulom zastupiteľstve, 

keď silou mocou sa predávalo parkovisko pri VÚB-čke, že to bude mať dosť vážne následky 

a dôsledky. Tak isto dávam teraz na vedomie túto skutočnosť, že ako jednak tento pozemok, 

kde ide vienko nie je vôbec strategický. Ako na túto tému Joža Orosza som nediskutoval 

nikdy, ale už ste ma nejak vyprovokovali, aby som povedal svoj názor. Hej. Čiže vlastne ten 

pozemok absolútne nikdy nikomu nebude potrebný. Nikdy nikomu. Je to svah. Je to 25 m
2
. 

Ale rozhodnutie povedzme komisií, alebo povedzme len tak, len rozhodnutie. Rozhodnutie je 

také, aké je. Proste je také, aké je. Nepredajme mu to. Toto je rozhodnutie. Ale to nie je teraz 

môj návrh, že nepredajme mu to, aby ste ma nechytili za slovo. To je nejaké tu rozhodnutie, 

ktoré je v étery. Orosz to nedostane. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Nerozumel som tomu, čo chceš povedať Roman, lebo keď mu to predáme, ten pozemok, tak 

nikde nemáme záruku, že si svoj pozemok neoplotí. A budeme stavať chodník aj tak.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som vstúpil trošku len z logiky. Aj pán Ocelník aj pán Lach máme istotu, že ten 

pozemok si neoplotí, lebo vlastne keď si ho oplotí, tak nebude prístup do jeho budovy a ľudia 

mu nebudú navštevovať budovu, v ktorej má v prenájme niekoľko firiem. Takže toho by som 

sa nebál. To bolo také zastrašenie aj z vašej strany, že si to môže oplotiť. No viete, že oploťte 

si budovu, v ktorej máte nájomníkov a vytvorte im iba jeden vchod. Hej. Takže to je veľmi 



obmedzovanie týchto zákazníkov. Takže ja si myslím, že určite k tomuto nepríde do 

budúcnosti. A no čo sa týka parkoviska mali ste pravdu. Áno. To bolo dobré, ale predalo sa to 

parkovisko. Hej. Vy ste boli proti predaju. To bol presne ten opak, že boli ste proti predaju, 

tak aby sa vám to vlastne poslanci, aj ja som bol za to, aj s podnikateľského hľadiska. Áno už 

5 rokov platí nájomné a nie malé, keď som si to pozrel tak bolo tam dajakých 450 euro ročne 

platí, tak už preplatil dosť veľa. A aj z môjho hľadiska, že keď sa to dá, tak snažme sa mu to 

predať, lebo môže to áno umiestniť dakde inde. Ale komisia povedala, že nie, finančná 

komisia, že nie. Poslanci sú taktiež a presne tu vám ukážem, že áno majú pravdu a musím 

potom súhlasiť s ich týmto. Aj keď nesúhlasím, ale vážim si ich názor a zato ani netlačili sme, 

že to je kamarát, to je známy, lebo pán Orosz bol za mnou párkrát, aj keď som pred tým ho 

v živote nepoznal. Ale ja som z môj, to bol môj pohľad, že veď nič sa neudeje, môžeme mu 

predať. Ale poslanci a komisia bola proti. Tak vlastne ich názor platí a ja môžem potom len 

súhlasiť s ich názorom. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Keď ste si pozreli dobre mapku, na telke to nevidno, nevidno to tu, ale aspoň... Od Tesca je 

vchod na pozemok pána Orosza, nebudem to nakláňať na kameru, lebo to nevidno, je tu 

odraz, ale možnože poslanci to uvidia. Tak sa prihlásim ešte raz. Alebo čo to píplo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Viete tu by som vás trošku pán Oceník presne, viete  začnete vetu, rozprávate pár, skoro 

minútu a potom prerušíte, lebo už vám vypípal čas. Ja si myslím, že tých 30, 40 sekúnd vieme 

tolerovať, aby dopovedal každý poslanec svoju vetu. Aby nemusel začať odznovu. Hej. Svoj 

monológ. Takže do budúcnosti nepovedzte fakt, že ja dodržujem, lebo toto si myslím, že je 

celkom dobre, že už nechám dopovedať vetu každého poslanca, aby som ho prerušil a prihlás 

sa a svoju myšlienku možno stratíte a vlastne to nevedie k ničomu dobrému. Nech sa páči 

s faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja musím povedať, že, že mne nesedia mapky v materiály. Tzn. to čo kolega hovorí smerom 

ku, ku Košickej v mapke č. 1 u mňa pravda nie je. Možno že v mapke č. 1 je zakreslené tak, 

že zasahuje do chodníka, ktorý je pri Tescu. Ale keď prejdem do mapky č. 2, ktorá je vlastne 

z katastra stiahnutá, do toho je vlastne rysované tam to už je narysované tak, že 

pravdepodobne to zasahuje do časti chodníka vedľa garáží. Toto by som potreboval ozrejmiť, 

ktorá mapka je správna. Snažím sa čítať tie jednu, druhú mapu, ale podľa mňa je tam niečo 

nesprávne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dobrý deň prajem ešte raz. Ja by som na margo tohto problému chcel povedať jednu vec. Pán 

Orosz je veľmi slušný podnikateľ, veľmi slušný občan tohto mesta, veľmi zodpovedný. 

Myslím si, že si plní svoje povinnosti ako občan tohto mesta. A je samozrejme na jeho 

rozhodnutí, či pozemok si oplotí alebo si neoplotí, nakoľko je to šikovný obchodník, myslím 

si, že on sám urobí rozhodnutie, ktoré urobí. Mrzí ma, že jeho snaha, jeho záujem naráža na 

inú, na teda odbornosť, alebo teda na, na postavenie komisie, alebo názory komisie ako takej. 

Komisia či už v predchádzajúcom volebnom období alebo tohto volebnom období bola 

zložená z ľudí, ktorí dostali od poslancov MZ dôveru s tým, že je to skupina ľudí, ktorí majú 

právo, resp. majú odbornosť na to, aby do vecí okolo, okolo stavebníctva resp. okolo zámerov 



v stavebníctve pomohli svojím názorom pre toto mesto. Nie sú to ľudia, ktorí prišli z ulice, 

alebo ktorí problematike nerozumejú. Mrzí ma, že to za občana Orosza ma mrzí, že teda 

odborné stanoviská sú také aké sú, ale myslím si, že treba rešpektovať odbornosť komisie. 

Pokiaľ máme podozrenie alebo nejakým iným spôsobom, tak ako pán Burdiga pred chvíľou 

prezentoval pochybnosti o odbornosti niektorých členov komisie, alebo ich morálnych 

zásadách, treba prosím navrhnúť výmenu toho človeka, resp. nejakým spôsobom doplniť 

iného človeka do komisie ako takej, aby ste túto istotu mali. Ale ako som odprezentoval 

komisia na základe odborných alebo teda na základe názorov ľudí, ktorí v tej komisii sú sa 

zhodla na tom, že ten pozemok nie je na predaj, alebo teda nedoporučuje mestu na predaj, nie 

je vhodný na predaj, nedoporučuje mestu na predaj. Myslím si, že rozhodnutie komisií z tohto 

hľadiska by bolo treba rešpektovať alebo je slušné rešpektovať. Názor hlasovania samozrejme 

vždy poslanci majú prejaviť samy, slobodne, bez akéhokoľvek nátlaku. Tzn. že keď 

nepresvedčí názor odbornej komisii daného poslanca, neznamená, že komisia prijme nejaké 

protiopatrenia, lebo nemá na to právnu ani inú moc. Ani možnosti. Predložila odporúčanie 

MZ, MZ niekoľkokrát akceptovalo toto odporúčanie. Ak nejaká zmena nastala, alebo nejaká 

informácia v súvislosti s tým pozemkom o ktorej viete, treba ju predložiť aby sa teda poslanci 

mohli zodpovedne rozhodnúť ako hlas...o svojom hlasovaní ako takom. Prosím komisia 

odporučila v demokratickom hlasovaní prezentovať svoj názor tzn. neodporučila predaj toho 

pozemku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne s faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Poznámka, že mapka je pravdepodobne dobre len iné, iné pozemky sú zvýraznené v jednej 

a iné v druhej. Otázka, že keď naozaj majetok, alebo pozemky pána Orosza zasahujú do 

chodníkov tak v rámci vysporiadania pozemkov či by sme nemali s ním aspoň jednať na túto 

tému. V rámci vysporiadania pozemkov pod chodníkami a cestami. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže na nejaké vysvetlenie o čo ide, aby každý tomu rozumel. Môžeš dať mapku, dobre. 

Máme  tu mapku. Tu je budova Tesca, tu je budova Tesca, tu je cesta pri Tescu a tu je vstup 

na pozemok pána Orosza, zeleným ohradený, ohraničený je pozemok pána Orosza. 

A z pozemku pána Orosza ide prístupová, prístupový chodník smerom na pionierov. Pán 

Orosz má záujem o svahovitý pozemok tu vyznačený červenou farbou o výmere, neviem, 25 

m
2
 či koľko, pod ktorým ide VN-ko a, a mestu nie je absolútne potrebný na nič. Pán Orosz si 

môže vytvoriť plot tuto v tejto časti, nezabráni si vstup do jeho budovy, kde má, kde má 

v prenájme firmy, avšak skôr ich tam ešte naženie. Avšak ľudia, ktorí by chceli ísť spodným 

chodníkom, ktorý ide z jeho pozemku nebudú môcť a mesto bude musieť buď vybudovať 

nový chodník, čo je finančne náročné alebo zaťažujúce, alebo ľudia budú musieť chodiť inou 

cestou. Ako je to fakt na zváženie. Ja budem hlasovať za. Áno poznám pána Orosza tak ako 

poznám drvivú väčšinu podnikateľov v Rožňave. Ale budem hlasovať za predaj tohto 

pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, nakoľko sa nikto nehlási do diskusie. Prosím hlasujme 

o návrhu. O celom materiály. Áno. O celkovom návrhu. Nebol tu pozmeňujúci návrh. 



Za 4 poslanci, proti 9-ti, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
n e s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť  parcely parc.č. KN C  
875/247 ostatná plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom (cca 25 m2)  , 
pre Jozefa Orosza, bytom Jána Brocku 22, Rožňava 

 

Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 9.7. 
Jozef Orosz, J. Brocku 22, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4 
Proti: 9 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke  Pavol Burdiga Ing. Karol Kováč  Roman Ocelník 

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 

Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Procedurálny návrh. Dávam návrh na vyhlásenie obedňajšej prestávky, 

nakoľko sa blíži 12-ta hodina. Ďakujem. Do 13.00. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

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

Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 9.7. 
Jozef Orosz, J. Brocku 22, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta – obedňajšia 
prestávka 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

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



Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény     

 

 

Všetkým poslancom prajem dobrú chuť. 

 

Tak budeme o chvíľu pokračovať. Poprosím pánov poslancov, nech si sadnú na svoje miesta. 

Takže pokračujeme v zasadnutí MZ.  

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 9/8 Ladislav Takáč, Martina Kukučína 1, Rožňava  – 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Je to zároveň uznesením komisie výstavby, ktorý si osvojujem. Navrhujem 

aby MZ neodporučilo schváliť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta tak ako je uvedený 

v materiály. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusi.... Nech sa páči pán poslanec Balázs s faktickou 

poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Môžeme dostať ozrejmené, že, že prečo, lebo tam vlastne v okolí mesto už nemá ďalšie 

pozemky ak dobre vidím. Že, že čo je dôvodom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím o dovysvetlenie pána poslanca Kováča, nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ide o to, že by sme si zmenšili plochu pri pozem...pozemkov na parkovanie 

určené pri 2 budovách, ktoré patria mestu. Ktoré momentálne sú, jedna je teda myslím si 

psychologickou por...centrum psychologicko-poradenského neviem akých služieb a druhé je 

v správe technických služieb ako takých. A my sme prišli v podstate o väčšinu parkovacích 

miest, takže preto. Okrem iného.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Kováča o prednesenie návrhu. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Navrhujem, aby MZ neodporučilo schváliť zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Neschválili. Nie neodporučilo. 

 



p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Neodporučili schváliť. Ďakujem pekne. Takže áno, áno. Ďakujem pekne, prepáčte. Takže 

navrhujem, aby MZ neschválilo zámer predaja pozemkov. Ďakujem za upozornenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 0 poslancov, proti 12-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
n e s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru  predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely KN E 2408 
zast. plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom,  pre Ladislava Takáča, 
bytom M. Kukučína č. 1, Rožňava 

 

Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 9.8. 
Ladislav Takáč, M. Kukučína 1, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 12 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Proti: 

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

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Zdržali sa: 

 Pavol Burdiga       

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke  Roman Ocelník     

 

 

K bodu rokovania č. 9/9 REŠPED trans, s.r.o., Jablonov nad Turňou 64 – zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prepáčte. Zase mi chýba tam vzťah vlastne tých pozemkov 5016/25. Lebo ak sú to pozemky 

niekoho iného, tak zase zamedzíme prístup k týmto pozemkom. Čí je ten pozemok? A, a tak 

isto ten cíp, ktorý siaha pod ten veľký mestský pozemok, tak isto by som ten cíp nepredával, 

lebo vlastne ďalší vlastník, ktorý tam je, bude vydierateľný do budúca týmto malým cípom, 

ktorý sa tam predáva.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Kolega Balázs ma predbehol s faktickou. Ja som si vzal diskusný príspevok, 

nakoľko som chcel viacero vecí objasniť. Komisia výstavby a územného plánovania 

doporučila zverejnenie zámeru predaja s tým ale, že odporúča mestu, aby  teda vyhotovilo 



geometrický plán na základe predloženého návrhu. Podľa, v rámci jednania, teda resp. podľa, 

podľa predloženého materiálu, ako bol komisii predložený, ako je to aj tu prezentované nie 

celý pozemok, ktorý je vyznačený červenou čiarou je na predaj. Komisia výstavby doporučila 

mestu aby vyho... nechala vyhotoviť geometrický plán a aby bol na odpredaj len pozemok, 

ktorý je v šírke pozemku 5016/26 ak na to dobre vidím. Tzn. šírku celej tej vyšrafovanej 

plochy okrovou farbou. Ten úzky cíp by nebol súčasťou predaja toho pozemku a tým pádom 

by bolo zachované to, čo teda si myslíš, že by sme mohli teda nejakým spôsobom porušiť. 

Takže ešte raz zopakujem. Komisia a myslím si, že tak je to predložené aj tuto, že bude pri 

zámere predaja predložený geometrický plán, ktorý má ohraničiť ten pozemok vyznačený 

červenou čiarou len v časti, ktorá je zvýraznená zvýrazňovačom a je teda široká tak ako 

pozemok 5016/26 alebo 28. Nevidím nato teraz dobre. Takže len v tej šírke vyšrafovaného 

pozemku by... to bude. To je odporúčanie komisie a mesto si to osvojilo súdiac podľa tohto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno. tak isto tá druhá strana vlastne predávame časť pokračujúcej cesty. Takže túto otázku by 

trebalo riešiť. Či tú, tú slepú ulicu sa dá takto predať ako to je naznačené.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tú nepredávame.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tú nie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tá nie je na predaj. Toto je taký breh, keď som sa oboznamoval. Takže len čisto breh.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Aha. Takže iba na spodku to vyfarbené. Vlastne celá šírka tohto pozemku. Uhm. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Áno. S faktickou poznámkou pán Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem. Len chcem potvrdiť pánovi Balázsovi to, čo na záver povedal. Áno sú 

nešťastne zvolené farby, tak sa to trocha pletie. To čo je zvýrazňovačom ružovým teda 

zvýraznené, to je teda predmetom predaja, resp. to by malo byť vyznačené geometrickým 

plánom a s tým mi súhlasíme, aby sa odpredal tento pozemok. Druhá vec v súvislosti s tým je, 

že na tom pozemku je oporný múr, ktorý je čiernou stavbou predpokladáme a bolo by, teda 

v rámci tohto sme odporučili mestu ako komisia, aby zároveň, zároveň požiadala resp. si 

vyúčtovala za 2 roky spätne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len doplním, že aj preto vlastne návrh uznesenia hovorí, že časť z parcely parcelné číslo 

KN C 5016/52, lebo ide len o tú jednu časť. Predpokladám, že keď už budeme mať konečné 



schválenie, tak to už bude veľmi jasne vyčlenené aj, aj vypočítaná rozloha tej parcely, ktorú 

ideme predávať. Teraz je to priznám mätúce. Aj my sme na finančnej komisii práve riešili to, 

že prečo taký veľký pozemok atď. Ale teda bolo nám to vysvetlené to, čo vlastne Karol tuná 

pred chvíľočkou povedal. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou ešte pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ešte aby sme dali veciam zadosť. Chcem sa ešte opýtať, chcem sa opýtať teda právničku pani 

prednostku, alebo pani kontrolórku, to je jedno, ktorá si vezme, myslím, že dostanem 

odpoveď takú, akú očakávam, akým spôsobom sa potom v uzneseniach odrazí ten oporný 

múr. Resp. nájomné za ten oporný múr. Aby sme ešte občanom dali vedieť, že na to 

nezabudneme. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani doktorku Mihálikovú. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tam postupujeme v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta. Tam to máme zakotvené, 

že v prípade ak sa zistí, že žiadateľ už v čase schvaľovania užíva majetok mesta tak sa do 

kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy automaticky zakotvuje aj táto povinnosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Len by som sa chcel opýtať, či ten oporný múr je na presne na tom pozemku, o ktorý má 

žiadateľ záujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosil by som pána poslanca Kováča. Boli tam na šetrení. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Otázka je kvalifikovaná veľmi dobre. My sme nedokázali na základe miestneho zisťovania 

zistiť, že či ten oporný múr je presne teda v pozemkoch nejakým spôsobom. Ale na základe 

nejakého odhadu to bolo určené, že teda ten oporný múr je tam na mestskom pozemku. 

Samozrejme geometrický plán odhalí, či to tak je alebo nie je.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Lebo pokiaľ je to na tom pozemku, tak myslím si, že momentálny majiteľ ten oporný múrik 

nejak nevyužíva, že by po ňom chodil alebo neviem si predstaviť, jak by využíval ten oporný 

múrik. A chcem len to poznamenať, že terajší majiteľ ten pozemok, ktorý momentálne vlastní 

kúpil. A teraz chce dokúpiť....kúpil ten pozemok aj s tou budovou a teraz chce kúpiť 

pozemok, na ktorom niekto iný, niekedy inokedy postavil nejaký oporný múrik. Takže mi to 

nie je úplne jasné, že či máme tú možnosť niekomu dať uhradiť 2 roky spätne nejaký nájom 

múriku. Toto treba zvážiť, keď ideme hlasovať, aby sme to mali v poriadku.  



 

p. primátor Michal Domik 

Tak to dáme prešetriť, ale podľa môjho názoru, keď niečo kupujete, treba si preveriť, čo 

kupujete. Hej. Nemôžte cudzí, aby ste, som predával mestský pozemok a vy si kúpite, to 

neznamená, že vy ste právoplatným majiteľom toho pozemku, keď ste kúpili mestský 

pozemok. Iba tak príklad hovorím, hej, že poviem, že predám ti tento pozemok a nie je 

zakreslený ten pozemok ako moje vlastníctvo a vy kúpite cudzí pozemok to ešte neznamená, 

že vlastníte ho. Takže ja si myslím, že to došetria a geodeti vyčlenia. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ale aby sme teraz mali.... 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poz... nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Aby sme to teraz mali v poriadku. Lebo ten pozemok sa nachádza vedľa toho, ktorý má a na 

ktorom má budovu, hej. Vedľa sa nachádza ten mestský pozemok, o ktorý tento majiteľ, alebo 

majiteľka prejavili záujem. Čiže oni kupujú nejaký pozemok, ktorý akože neviem či 

využívali, len chcú si ho dokúpiť, aby mali ucelený pozemok a na tom sa nachádza čierna 

stavba, ktorú oni nepostavili, ale niekto iný predtým. Takže mi môžeme teraz hlasovať 

o predaji tohto pozemku malinkého, ale ja by som do toho nemontoval nejaké nájomné, 

pretože nemyslím si, že máme nejaké páky žiadať od niekoho 2 roky spätne nájom, keď to 

nevyužíval napr. Lebo naozaj využívanie oporného múriku si predstavujem, že po ňom sa 

prechádzal, alebo si tam dal nejaké kvetináče s muškátmi, alebo nejak ho využíval. Mestský 

pozemok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak je to mestský, mestský pozemok, ale postavil na mestskom pozemku niečo čo tam nemal. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Nie on. Nie on. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak dobre predošlý, ale on si to mal overiť, keď kupoval. On asi si to overil, ale neskoro 

prišiel na to, že nemá vlastne dobre, to čo kúpil vlastne nepatrí jemu a chce si to teraz 

vysporiadať a dať si dokopy celý ten pozemok. Asi len toľko vidím v tomto. Nehľadal by som 

za týmto riešenia. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

On išiel kúpiť, on išiel kúpiť tento oranžový, žltý či aká to je farba, tento pozemok aj 

s budovu si kúpil. A chce si len dokúpiť niečo, čo nevyužíval, ale chce si to dokúpiť. Čiže je 

na vás ako to zvážite. Ja si myslím, že nie je správne  akože, alebo nie je podložené právne, 

alebo inými nejakými záležitosťami podložené, aby sme žiadali nájomné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 



Ďakujem pekne. Účelom využitia oporného múru je niečo opierať. Tzn. zabrániť svahu, aby 

sa zosunul. Nad tým oporným múrom sú stavby, ktoré zrejme ten oporný múr drží. Tzn. že 

pasívne využíva ten vlastník nehnuteľnosti tento oporný múr a predložil záujem, že chce to 

kúpiť. Zrejme to asi využíva týmto spôsobom pasívnym. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Roman len by som ti chcel odpovedať, že tak ako to bolo povedané už 

máme schválené nejaké zásady, podľa ktorých by mal zaplatiť tento človek. My nie sme tu na 

to, aby sme teraz nejaké právne veci zisťovali, alebo podobne. Schvaľujeme  zámer, či chcem 

predať určitú časť tohto pozemku. Miestnym zisťovaním sa zistilo, že je tam čierna stavba. 

A je na základe týchto zásad a na základe úradníkov aby pri predaji zistili a všetko dojednali 

tak k spokojnosti všetkých a aby sa neporušovali právne predpisy. Nie teraz aby my sme tu 

o tom diskutovali. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre tak už sme sa tu dopracovali, pán Drengubiak, kolega mi oznámil, na čo ten nový 

majiteľ využíva mestský pozemok, kde je čierna stavby mestský, ten múrik. Že bolo by pri 

odhlasovaní pozemku a pri odhlasovaní toho nájomného, že žiada spätne, čo by malo byť asi 

v ukladacej časti tam dať dôvod oporný múrik udržiava, alebo nejak tak si to povedal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ešte raz aby sme si zhrnuli nejaké fakty súvisiace s tým. My sa domnievame, že tá, ten 

oporný múr je na pozemku mesta. Predpokladám, že šetrenie, resp. geometrický plán odhalí, 

či ten oporný múr je alebo nie je na pozemku mesta. Ak áno, odporučila komisia výstavby, 

akým spôsobom by malo mesto ďalej postupovať. V prípade, aj keby nebol tento oporný múr 

na, na pozemku mesta  tak či tak sa obávam, že je to čierna stavba. Pretože oporný múr je 

stavebným objektom a ako stavebný objekt by mal byť vyznačený v katastrálnej mape. Tzn. 

niekto by to mal oznámiť, že teda má oporný múr na svojom pozemku. Obávam sa, že tak či 

tak to čierna stavba je. Otázkou je, či to je na našich pozemkoch, alebo na súkromných 

pozemkoch. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže kolega Karol Kováč ak by som to mal pochopiť, čo si teraz povedal, my momentálne 

nevieme, či na tom pozemku je ten oporný múrik na našom, či na jeho? Čiže vlastne zatiaľ 

nevieme potom s tým aj tak riešiť, že nájom alebo nenájom, lebo v prvom rade by to trebalo 

zistiť a o jasnom materiály hlasovať. Lebo teraz tento materiál je nejasný a nekompletný. 

Pokiaľ by v tom nebol montovaný múrik a nájomné je mi to jasné. Predať pozemok. Okej. 

Ale teraz zaviazať ho nájomným a čo keď bol na jeho pozemku. Tak potom to nie je nájomné, 



lebo to je na jeho pozemku. Čiže my teraz vôbec ani nevieme, že kde je ten múrik a aký je ten 

múrik. Takže nevieme o čom hlasovať. Vieme hlasovať len o predaji pozemku, alebo tento 

materiál zmiesť zo stola ako nepripravený a hlasovať o ňom až keď sa to uprace. Ak budeme 

vedieť, že o čom hlasujeme. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja si myslím, že je úplne zrejmé o čom ideme hlasovať. Je to zverejnenie zámeru a v tomto 

zámere je napísané veľmi jasne, že sa vypracuje geometrický plán. To znamená, že my až na 

základe tohto geometrického plánu budeme vedieť, že či tam je alebo nie je a ako ďalej 

budeme postupovať. A keď už budeme schvaľovať samostatné schválenie predaja, tak tam 

bude veľmi jasne ukázané a napísané, že či ten oporný múr je tam, nie je tam a či budeme 

žiadať spätné nájomné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ak budeme teda pán kolega Drengubiak hlasovať len o pozemku ako s tým nemám problém.  

Len tu padli nejaké poznámky, že múrik do toho miešať atď. Takže okej. Keď hlasujeme 

o čistom pozemku bez nejakých nájomných atď., tak je to v poriadku. Som ochotný o tom 

hlasovať. A samozrejme aj podporiť, lebo nevidím v tom problém. Hej. Aj keď tohto človeka 

nepoznám. Hej.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nahrám späť kolegovi Drengubiakovi loptu. Presne má pravdu. Ideme schvaľovať zámer. 

Dovtedy nepasujme sa tu do pozície polyhistorov, že sme aj právnici, aj geodeti aj všetko. 

A materiál bude následne pripravený, budeme vedieť čo s múrikom, bude geometrický plán 

atď. Takže zámer ideme  schvaľovať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Presne tak. Súhlasím pán kolega Balázs. Čo sa týka vysvetlenia ako pristupovala k materiálu 

komisia výstavby, čo aj povedal koleda....kolega Kováč to bolo na dovysvetlenie na tú otázku, 

že čo všetko sme riešili, neriešili a do budúcna budeme. Ale materiál je jasne daný 

a nepostrehol som, že by to bol pozmeňujúci návrh od kolegu Kováča. Bolo to len vysvetlenie 

materiálu z pohľadu komisie výstavby. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 



Ďakujem pekne. Ja chápem obavy kolegu Ocelníka, pretože naozaj možno je nekorektné 

predávať veci, za ktoré on nemôže a kúpil možno mačku vo vreci i keď ten oporný múr je 

neprehliadnuteľný. V tomto prípade naozaj si mal overiť. Ja hovorím tebe, lebo, lebo otázka 

išla od teba. Takže opakujem ešte raz aby to, aby teda neboli sme voči nemu nekorektní patrí 

sa, aby keď sa zverejní zámer, alebo odsúhlasí zverejnenie zámeru, aby dotyčný vedel, že ak 

zverejníme aj kúpu, alebo ak budeme súhlasiť s kúpou toho pozemku môže sa stať, že je tam 

oporný múr a bude musieť zaňho zaplatiť spätne. Je to korektné v obchodných vzťahoch, aj 

bežných medziľudských vzťahoch, aby sme potencionálneho partnera informovali, čo ho 

čaká. A je veľmi korektné od MZ aj od komisie sa mi zdá, aby takýmto spôsobom aj verejne 

prezentoval túto informáciu. To znamená, že my možno schválime, opakujem možno 

schválime, to je od hlasovania, zámer predaja s tým, že kupujúci bude vedieť, že sme ho 

schválili, ak ho schválime, ale že ho čakajú takéto veci, ktoré potrebuje vyriešiť na to, aby ten 

pozemok mohol kúpiť. Respektíve budú to naše podmienky pri odpredaji pozemku ako 

takého. My som myslel mesto. Ďakujem za čas. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Môžete mi vypnúť faktickú.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre diskusný. Pán kolega Kováč, myslel som, že alebo nevedel som, či je to pozmeňujúci 

návrh alebo ako si to myslel, ale teraz tvojimi slovami som pochopil, že áno predávame 

pozemok, ale chceme dať na vedomie kupujúcemu, že čo ho čaká. Teraz zase nie veľmi 

chápem ako mu to dáme na vedomie. Napíšeme mu list? To čo si ty povedal, alebo budeme sa 

spoliehať na to, že sleduje tento, tento, tento alebo ako? Chcel si to dať do ukladacej časti? to 

je len taká otázka. Na diaľku mi môžeš áno, či nie. Keď môžem sa opýtať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže nech sa páči pán poslanec Kováč s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Mojím zámerom nebolo tieto riešiť v ukladacej časti nakoľko MsÚ má procedurálne zaužité 

nejaké kroky, ktoré zvykne v takýchto veciach, v takýchto súvislostiach robiť na to, aby 

informoval, informoval potenciálneho kupujúceho. Ja som presvedčený a som za to, aby sme 

sa rozhodli či zverejníme zámer tohto predaja pozemku, alebo nie. Lebo zámer je prvoradý. 

A pokiaľ kupujúci, kupujúceho neodradíme touto diskusiou, resp. podmienkami, ktoré mesto 

bude mať súvisiace s odpredajom tohto pozemku, tak potom povie, že áno chcem si ho kúpiť 

a my tým pádom dostaneme materiál, ktorý bude hovoriť o tom, že teda predáme pozemok 

ako taký. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja už na doplnenie tak isto do toho vstúpim. Zas poďme logikou. Ak mám záujem kúpiť 

dajaký pozemok, tak sa budem za tým pozemkom informovať, ako dopadlo MZ, či mi 

odsúhlasili zámer, alebo neodsúhlasili. Takže on sa určite bude informovať. Keď už, keby 

nikto sa neozval mu, tak on sa sám bude informovať, lebo má o to záujem. To nie my sme mu 



ponúkli ten pozemok. Tak nech sa páči ešte na doplnenie pani doktorku Mihalikovú 

poprosím. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

MsÚ oznamuje každému žiadateľovi znenie uznesenia. To znamená, že aj v tomto prípade my 

budeme informovať žiadateľov o schválenom uznesení MZ, kde priamo aj vyzveme, keď je 

potrebné napr. ako v tejto situácii dohodnúť sa na geodetickom zameraní. Tak aj vyzveme, 

aby sa nám žiadateľ buď telefonicky alebo aj osobne ozval a vysvetlíme mu všetky detaily. 

Aké kroky budú nasledovať. Takže má možnosť ešte žiadateľ stiahnuť svoju žiadosť, ak sa 

mu nepáči napr. že, alebo nebude ochotný pristúpiť na tieto podmienky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre teda. Takže ja by som tú debatu o múriku zobral tak, že tu ani nebola, lebo nevieme, 

kde je ten múrik. Nikto nevie. Možno len ten najvyšší. Ale ostal by som teda v bode 

programu, kde zdôrazňujem nepoznám žiadateľa v tomto prípade, ale som za predaj toho 

pozemku, lebo je to logické. Fakt ho nepotrebujeme. Nie je to strategický pozemok ako 

niektoré ostatné. Takže kľudne ho dám. A takže ostaňme len pri hlasovaní a či už niekto sa 

dozvie o nejakom múriku, tak samozrejme to sa bude ďalej riešiť v inej dobe a teraz riešime 

toto. Takže s týmto súhlasím, že bude sa riešiť len toto. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže nejde o predaj, o zámer. Na doplnenie na informáciu. Takže 

nepredávame teraz, len riešime zámer. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  

Za 15 poslancovo, proti 0 poslancov, zdržali sa, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava zapísaného na LV č.3001,  
časť z parcely parc.č.KN C 5016/52 trvalý trávny porast  s výmerou spresnenou 
geometrickým plánom, pre REŠPED trans, s.r.o., so sídlom Jablonov nad Turňou 64, 
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku. 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1., zabezpečiť   zverejnenie  zámeru predaja pozemku mesta  
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 
Z: prednostka MsÚ 
T:   1.,  31.03.2020      
      2.,  30.04.2020 

 
 

Číslo hlasovania: 26 
Číslo bodu: 9.9. 
REŠPED trans, s.r.o., Jablonov nad Turňou 64 – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 



 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

 

K bodu rokovania č. 9/10 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 

20, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Už neriskujem. Ďakujem za slovo. Už neriskujem. Komisia výstavby rovnako aj finančná 

komisia odporúčala schváliť. A upozorňujem, že zase ide iba o zámer. Nie o predaj. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru zámeny nasledovných pozemkov v k.ú. Rožňava: 
pozemky, parc.č.KN E 1449 trvalý trávny porast s výmerou  2 116 m2 zapísaný na LV 
č.4658, parc.č.KN C 499/1 ostatná plocha  s výmerou 17 249 m2 a parc.č.KN C 
2086/248 zastavaná plocha s výmerou  11 462 m2 zapísané na LV č.3118 vo 
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava pripadnú v prospech mesta 
Rožňava 
a  
pozemky, parc.č.KN C 7669/1 orná pôda s výmerou 129 114 m2, parc.č.KN C 7624 
trvalý trávny porast s výmerou 14 885 m2, parc.č.KN C 7625 orná pôda s výmerou 
7365 m2 zapísané na LV č.5716 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadnú v prospech 
Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava 
podľa § 9a, ods.8.písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto svoje pozemky 
nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa 
a ponúknuté pozemky užíva mesto s tým, že  zámena bude riešená hodnotovo v cene 
podľa znaleckých posudkov. Všetky náklady spojené so zámenou budú hradené 
spoločne. 
u k l a d á 
1., zabezpečiť zv1erejnenie zámeru zámeny 
2., zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov 

Z: prednostka MsÚ 

T: 1.,  do 31.03.2020 

    2.,  do 30.09.2020 
 

Číslo hlasovania: 27 
Číslo bodu: 9.10. 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, Rožňava – zverejnenie zámeru 
zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 



 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

K bodu rokovania č. 9/11 Marta Ugorčáková, Záhradnícka 6, Rožňava a Janka Majorošová, 

Betliarska 18, Rožňava – darovanie nehnuteľnosti do majetku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Opäť uvediem aj komisia výstavby, aj finančná komisia tento materiál 

odporúčala schváliť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 14.. za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
bezodplatné nadobudnutie pozemku v k.ú. Rožňava do majetku mesta, parc.č.KN E 
1104/11 záhrada s výmerou 68 m2, zapísaného na LV č.4605 od Marty  Ugorčákovej 
bytom Záhradnícka č.6, Rožňava a Janky Majorošovej bytom Betliarska 18, Rožňava. 
Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti bude  znášať mesto. 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie darovacej zmluvy 

Z:  prednostka MsÚ 

T:  15.04.2020 

 
 

Číslo hlasovania: 28 
Číslo bodu: 9.11. 
M. Ugorčáková a J. Majorošová – darovanie nehnuteľnosti do majetku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga       

 

 



K bodu rokovania č. 9/12 Spojená škola Jána Amosa Komenského 5, Rožňava – protokolárne 

odovzdanie majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná a podnikateľská, teda komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku 

odporúča MZ schváliť protokolárne odovzdanie technického zhodnotenia budovy 

v obstarávacej cene 155 925,71 eura do správy pre Spojenú školu J. A. Komenského 5, 

Rožňava s účinnosťou od 01. 04. 2020.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
protokolárne odovzdanie technického zhodnotenia budovy  v obstarávacej cene 
155 925,71 €  do správy pre Spojenú školu J. A. Komenského 5, Rožňava s účinnosťou  
od 01.04.2020 
 u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy  
Z:  prednostka MsÚ 
T:  20.03.2020 

 

Číslo hlasovania: 29 
Číslo bodu: 9.12. 
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer       

 

 

K bodu rokovania č. 9/13 Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie 

majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy pre 

Technické služby mesta Rožňava.  

 

p. primátor Michal Domik 



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

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
protokolárne odovzdanie nasledovného majetku mesta: 
1.Technické zhodnotenie budovy býv. materskej školy v Nadabulej  v celkovej 
obstarávacej cene 197 777,81 €  
2. Detské ihrisko na Vargovom poli v Rožňave v obstarávacej cene 27 251,88 € 
3. Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Rožňave  
v obstarávacej cene 344 984,42 € 
4. Ohradenie hracej plochy v obstarávacej cene 24 001,20 € 
do správy pre Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 01.04.2020 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy  

Z:  prednostka MsÚ 

T:  20.03.2020 
 

Číslo hlasovania: 30 
Číslo bodu: 9.13. 
Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

 

K bodu rokovania č. 9/14 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 179/2016 zo dňa 29. 09. 2016 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aj komisia výstavby, aj finančná komisia odporučili MZ zrušiť uznesenie MZ č. 179/2016. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím ukon...ukončiť diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže 

uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
r u š í                      
uznesenie MZ č. 179/2016 zo dňa 29.09.2016, ktorým bolo schválené odkúpenie 
pozemkov v k.ú. Rožňava, časti parciel spresnených geometrickým plánom a to 
parc.č. KN C 7338/2 t.t.p. od Mareka Tindúra, bytom Ul. Z. Fábryho č. 24, Rožňava 
a manželky Ing. Martiny Tindúrovej, bytom Edelényska č.3, Rožňava, Štefana 
Fazekaša, bytom Jovická č. 36, Rožňava a Etely Fazekašovej, bytom Ul. S. Czabana č. 
4. Rožňava  
u k l a d á  



zabezpečiť oznámenie uznesenia 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 30.03.2020 

 

Číslo hlasovania: 31 
Číslo bodu: 9.14. 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 179/2016 zo dňa 29.09.2016 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

K bodu rokovania č. 9/15 Analýza právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s 

komunálnym odpadom 

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

máme tu alternatívy. Návrh na uznesenie. MZ v Rožňave berie na vedomie... čiže rozdelíme 

hlasovanie. Berieme na vedomie. Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 32 
Číslo bodu: 9.15. 
Analýza právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s komunálnym odpadom – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 5 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

 Roman Ocelník       

 

 

A teraz návrh na uznesenie: MZ v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 1 zriadenie príspevkovej 

organizácie. Prosím hlasujme. 

Za...neprešlo hlasovanie, niektorý zdvihli ruky dneska výnimočne, teraz ako prvotne, že nešlo 

im hlasovacie zariadenie. Nie za to podvíhali ruky. Len tak rýchlo dali hore, dali dole, takže... 

Dobre. Kto je za nové hlasovanie prosím hlasujme. Vyskúšajte si všetci svoje hlasovacie 

zariadenia. 



 

Číslo hlasovania: 34 
Číslo bodu: 9.15. 
Analýza právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s komunálnym odpadom - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 2 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč 

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček  Roman Ocelník     

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn     

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga       

 

Za 10 poslancov, proti 2. To je skúška. Hlasovať. Takže ešte raz. Návrh na uznesenie. MZ 

v Rožňave schvaľuje alternatívu 1 zriadenie príspevkovej organizácie. Kto je za príspevkovú 

organizáciu? Prosím hlasujme. 

Za 8-mi, proti 3, zdržalo s...zdržali sa 4 poslanci. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
1. berie na vedomie 
predloženú analýzu právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s komunálnym 
odpadom a 
2. schvaľuje  
zriadenie  príspevkovej organizácie 
u k l a d á 
pripraviť a predložiť príslušné dokumenty k schválenej právnej forme 
Z: prednostka MsÚ 
T: na najbližšie zasadnutie MZ 

 

Číslo hlasovania: 35 
Číslo bodu: 9.15. 
Analýza právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s komunálnym odpadom - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 3 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach 

 
   Proti: 



 Pavol Burdiga Ing. Karol Kováč  Roman Ocelník   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák 

 

Uznesenie MZ č. 227/2019 ja sa vám ospravedlňujem. K bodu rokovania č. 9/16 názov 

správy Uznesenie MZ č. 227/2019 – právne stanovisko 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. V tomto prípade budeme zase hlasovať 2x. Najprv budeme hlasovať, že 

beriem správu na vedomie a druhé hlasovanie bude o rušení uznesenia č. 227 z roku 2019, 

kde aj komisia výstavby aj finančná komisia odporúčali, odporučili zrušiť toto uznesenie. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. Už ste sa odhlásili. Dobre. Takže návrh na uznesenie. 

MZ v Rožňave hlasujeme za berie na vedomie právne stanovisko k uzneseniu MZ č. 

227/2019. Prosím hlasujme. 

Za 9-ti poslanci, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
 

Číslo hlasovania: 36 
Číslo bodu: 9.16. 
Uznesenie MZ č. 227/2019 – právne stanovisko - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 5 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 
   Nehlasovali: 

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

 Roman Ocelník       

 

Návrh na uznesenie MZ v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 227/2019. Kto je za? Prosím 

hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
1. berie na vedomie  
právne stanovisko k uzneseniu MZ č. 227/2019, 
 2. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 227/2019, 

               u k l a d á 
               oznámiť zrušenie uznesenia žiadateľovi 



Z: prednostka MsÚ 
T: do 25. 3. 2020 

 

Číslo hlasovania: 37 
Číslo bodu: 9.16. 
Uznesenie MZ č. 227/2019 – právne stanovisko - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč 

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

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Dionýz Kemény     

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

 

Prišli sme bodovo k bodu rokovania č. 10 Zníženie rezervného fondu MsD Actores Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť použitie 

rezervného fondu v sume 10 893,50 na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia 

v roku 2019.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Ukončujem diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 13-ti poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  
s c h v a ľ u j e 
použitie rezervného fondu MsD Actores  v sume 10893,50 € na vysporiadanie 
záporného výsledku hospodárenia minulých období 

 

Číslo hlasovania: 38 
Číslo bodu: 10. 
Zníženie rezervného fondu MsD Actores Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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



Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

 

K bodu rokovania č. 11 Zníženie rezervného fondu na technických službách 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Chýba tuná, teraz som si všimol, že v materiály chýba uznesenie finančnej komisie. Ale 

finančná komisia prijala uznesenie. Dokonca jednohlasne z prítomných členov. Teda 

uznesenie finančnej komisie je, že finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu 

odporúča MZ schváliť použitie zvyšnej sumy rezervného fondu vo výške 20 tisíc eur na 

pokrytie finančnej straty z minulých období. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
použitie zvyšnej sumy rezervného fondu TSM Rožňava v sume 20 000 € na pokrytie 
finančnej straty z minulých období 

 

Číslo hlasovania: 39 
Číslo bodu: 11. 
Zníženie rezervného fondu TSM Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

 

K bodu rokovania č. 12 Odpis zmarenej investície – „Rekonštrukcia Námestia baníkov a 

Šafárikovej ulice v Rožňave“ 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tu by možno chcelo nejaké vysvetlenie, lebo mali sme na finančnej komisii k tomu dosť takú 

dlhšiu debatu, že o čo vlastne ide a prečo sa to stalo. Ono to má názov, že odpis zmarenej 



investície, to je asi terminus technikus, ale ono tá, tá investícia prebehla. Jediný problém je, 

že, že chýbajú teda doklady, na základe ktorých by sa mohla tá investícia zarátať do majetku 

mesta. Čiže aby nevznikol dojem, že, že tu sa niečo malo zainvestovať a nezainvestovalo sa. 

Ide o ten chodník v severnej časti námestia, ktorý bol robený ešte pred 14-timi rokmi. Len 

v tom čase z nejakého dôvodu sa zanedbala povinnosť tento zrekonštruovaný chodník zahrnúť 

do majetku mesta. Robilo sa to neskôr a zistilo sa, že tie doklady teda, keďže je tam nejaká 

doba archivácie už, už neboli na MsÚ. Neurobila sa kópia, v archíve sa nepodarilo nájsť tie 

doklady. Takže síce sa, síce vieme v akej sume to bolo, lebo v účtovníctve mesta to je, len 

teda chýbajú doklady, na základe ktorých je možné, by to bolo možné zahrnúť do majetku 

mesta. Takže v podstate je to taká účtovná operácia. Mesto neprišlo o žiadne peniaze teda 

pokiaľ, pokiaľ to nebolo predražené. Čo už sa dneska ťažko dá zistiť. My sme ešte urobili 

takú iniciatívu ako finančná komisia, že sme požiadali, aby MsÚ oslovil pána Marka, ktorý 

vykonával stavebný dozor, či náhodou on si nenechal nejaké kópie tých dokladov, ale tiež má 

len k dispozícii odovzdávací protokol o tom, ktorý potvrdzuje teda tú, tú sumu. Ale, ale proste 

chýbajú tie faktúry tam. Takže ide, ide naozaj len o účtovnú operáciu. Dúfam, že teda už sa to 

nebude v budúcnosti opakovať. Aspoň teda podľa tej diskusie už vlastne v súčasnosti sa hneď 

ako nejaká investícia sa uskutoční, tak sa hneď zahŕňa do majetku mesta aby sa nestalo, že po 

rokoch zistíme, že nejaký majetok síce mesto nadobudlo, ale nie je v účtovníctve. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekn... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Myslím, myslím, že to je dosť, bude dostatočné vysvetlenie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže finančná komisia odporúča schváliť odpísanie zmarenej investície. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tuná nám asi zostáva len slepo dôverovať tomu, čo hovoríte a predpokladáme, že to vyšlo 

vlastne z MsÚ, lebo vlastne dačo tam bolo pravdepodobne zabudované. Dajaké certifikáty by 

mali k tým materiálom, dačo malo byť tam skolaudované. A tú poslednú poznámku, pri tej 

som tak spozornel, že, že neexistuje k tomu faktúra, na základe čoho to bolo zaplatené a bolo 

to zaplatené. Tak toto mi, toto je už, už, už tuná už si myslím, že sa nad tým treba pozastaviť, 

ale nerozumel som presne čo ste tým chceli povedať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

V tomto materiály je uvedené, že teda pán Ing. Marko po konzultácii poskytol zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 20. 12. 2006. Kde vyčíslená suma za realizáciu severnej 

časti chodníka Námestia baníkov v sume 5 141 tisíc slovenských korún, čo teda po 

prepočítaní konverzným kurzom by malo byť tých 151 145 eur. Predpokadám, že teda ako 



mesto zaplatilo, len hovorím od 2006-teho roku, 10 rokov, sa tie doklady archivovali a keďže 

došlo k tomu, tomu, k tej snahe keďže sa zistilo, že ten chodník nie je zahrnutý v majetku 

mesta a začalo sa to riešiť až teraz, tak už sa nevedia k tým faktúram dopátrať. Je to, je to 

v nejakom účtovníctve je teda, že tie peniaze odišli, len proste chýbajú, chýbajú faktúry a bez, 

bez tých faktúr nie je možné to účtovne teda zahrnúť do majetku mesta. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Teraz aspoň ešte ten protokol máme. Ale hovoríte, že do budúcna ho potom dajak dostaneme 

do majetku mesta. Už teraz aspoň ten preberací protokol je k dispozícii, ale čo bude potom, na 

základe čoho ho dostaneme do majetku mesta. Zostáva mi len hovorím slepo dôverovať, že, 

že robíte dobre, čo je tam predložené a ale, ale, ale mi dáva logiku, že teda aspoň niečo máme 

v ruke. A, a teraz keď toto odhlasujeme potom už naozaj nebudeme mať nič a nemám 

predstavu o tom, že ako ho chceme do budúcna dostať do majetku mesta. Taká poznámka len. 

Kolegyňa... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pani Kláru Leskovjanskú. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Ak by som trošku ešte ozrejmila túto záležitosť. Táto rekonštrukcia sa 

chystala ešte pred tým ako ja som sem prišla. V 2003-ťom. Čiže to tam v podstate sa už 

kolega, ktorý chcel tento majet...túto investíciu zaradiť do majetku sa už nedopátral tých 

podkladov, na základe ktorého bola tá investícia účtovaná, ale on to nevedel podľa zákona 

v účtovníctve už predložiť ku vloženiu do majetku mesta. Čiže tie doklady všetky boli 

predtým, pretože to bolo riadne zaúčtované ako investícia. Hlavne sa tam týkalo v tom čase, 

to ešte hovorili predchádzajúca účtovníčka, projektovej dokumentácie. Čiže ono podklady na 

zaplatenie boli, lebo my nemôžme bez faktúry zaplatiť. To je jasné. Hej. Teda v účtovníctve 

je všetko zadokladovné, len my už sa nevieme dopátrať, alebo ten kolega, ktorý mal tak 

zabezpečiť vklad tej investície ako do majetku mesta ako nehnuteľnosť, ako takú, tak toto sa 

už nepodarilo uskutočniť z toho titulu, že neboli všetky doklady. A nám to neumožnila 

audítorka. Ona nám dala tento návrh, že takto to máme riešiť tú situáciu, lebo my  sme to 

tlačili pred sebou. Hej. My sme to mali stále ako neukončenú investíciu, hoci je to už 

ukončené v podstate. Hej. Čiže tam jedine z toho titulu, že ozaj ten kolega investičiar sa 

nevedel už dopátrať dokumentácie, pretože tá dokumentácia sa v podstate archivuje 10 rokov. 

Že to len z toho titulu. Majetok je, urobené to tam bolo všetko, akože v účtovníctve je 

zahrnuté, len sa nám nepodarilo z účtovného hľadiska dostať nedokončených investícií ako do 

dokončených investícií. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pani Ing. Leskovjanskej. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

V podstate už to myslím, že pani Leskovjanská vysvetlila ešte lepšie ako ja. Ja len teda 

poviem, že problém, jediný problém z toho, ten chodník nám nikto nevezme, aktuár si mi ho 

môžeme zničiť. Asi jediný problém, ktorý by teoreticky mohol byť, že keď niekedy mesto 

bude chcieť brať úver a ručiť nejakým majetkom no tak ten majetok mesta bude o tých 151 

tisíc nižší, alebo pri nejakých výpočtoch zadĺženosti, tak to môže mať nejakú, zohrávať 



nejakú úlohu, ale ten majetok tam je. Nemusíme to teraz akože rozobrať, rozobrať ten 

chodník, lebo nie je v majetku mesta. Len z účtovného hľadiska to je proste problém. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som ešte tak mal, aj mne to vŕta v hlave. Či je to možné, možno právnikov by som sa 

spýtal, či je tu možnosť ohodnotiť ten chodník súdnoznaleckým posudkom a budeme  mať 

vlastne tú sumu naspäť. Môžem? Nech sa páči doktorka Mihaliková. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne. Mávame také prípady. Napr. zistíme, že ešte máme nejaký majetok v takom 

prípade ide o novozistený majetok. Čiže aj pri tomto chodníku po určitom čase môžeme takto 

postupovať. Čiže zasadne vtedy komisia, ktorú na to máme menovanú a tam sú stanovené 

postupy, že akým spôsobom oceniť ten novozistený majetok. Čiže tu je to jasné. Môže sa dať 

vypracovať znalecký posudok. Na základe toho potom vieme už dostať do majetku. Ale 

najprv musí byť tento krok ukončený, pretože vlastne toto vyjde najavo stále pri 

inventarizácii. A my tým pádom nevieme ani dokončiť ako keby tú inventarizáciu, alebo dať 

si ju do poriadku, pretože stále na jednom účte máme niečo, čo tam už mať nemáme a zase na 

druhom účte to zase tiež nie je. Čiže tu ide naozaj o ten účtovný problém by som povedala. 

Aby sme mohli uzavrieť jednu vec a my potom po čase vieme sa k tomu vrátiť a vieme ten 

chodník dať do majetku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem za dovysvetlenie. Takže nestratíme žiaden majetok. Ďakujem pekne. 

Ukončujem diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
odpísanie zmarenej investície – akcie „ Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej 
ulice v Rožňave „ v sume 151.145,86 € z účtovnej evidencie   
u k l a d á 
zabezpečiť odpísanie uvedenej sumy z účtovnej evidencie 
Z: prednostka MsÚ 
T: ihneď po schválení MZ  

 

Číslo hlasovania: 40 
Číslo bodu: 12. 
Odpis zmarenej investície – „ Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       



 

K bodu rokovania č. 13 Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a 

školských zariadení v ich novom funkčnom období v roku, v rokoch 2020 až do roku 2024 

Otváram diskusiu. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem do ukladacej časti uviesť: pozývať zástupcu odboru 

školstva na zasadnutie školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Plní: 

riaditelia MŠ a ZŠ. Termín: od 16. 03. 2020. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Stáva sa v niektorých radách školy, že sú na hrane uznášaniaschopnosti v daný termín. Máme 

niektorých kolegov, alebo členov rád škôl by som to skôr tak nazval, ktorý z dajakých 

objektívnych, subjektívnych príčin nevedia na tie rady školy prísť. Či náhodou by nestálo za 

zváženie, keď, keď dakto, dakomu časovo nevychádza alebo z hocijakých dôvodov, 

preobsadiť tieto miesta takými, ktorí si na to čas nájdu a nebude to ovplyvňovať 

uznášaniaschopnosť rád škôl. To nechcem menovať kolegu, len že či sa niektorý kolegovia 

k tomu nepostavia ináč.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja len z časti odpoviem. Práve pred zasadnutím zastupiteľstva som sa rozprával s vedúcou 

odboru školstva a v podstate ide o to, že naposledy sa to aj mne stalo, že bola naraz komisia aj 

rada školy. Mal by byť dlhodobejší harmonogram vypracovaný, kde ja tak isto poskytnem 

termíny zasadnutí komisií a tým, že tí poslanci budú vedieť dopredu termíny zasadnutí tých 

školských rád tak verím, že si nájdu. Ale je to už na každom individuálne, aby pristúpil 

k tomu zodpovedne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem jednak spýtať. Chýba v tabuľke vyjadrenia komisií vyjadrenie komisie 

vzdelávania, kultúry, mládeže a športu k tomuto materiálu. Je tam síce uvedené, že zasadala 

komisia 26. 02. 2020, ale nie je k tomu uznesenie, alebo odporúčanie. A ešte k tomu čo 

povedal kolega Balázs. Možno že myslel aj mňa, lebo som chýbal v poslednom čase na 

niekoľkých komisiách, teda pardon niekoľkých radách. K čomu sa teda priznávam. 

V minulosti niektoré školy to robili takým spôsobom, že, že nás najprv oslovili, že chceli by 

v tom dátume robiť, či teda mi to vyhovuje, či nevyhovuje a teda snažili sme sa nájsť taký 

dátum, aby som vedel prísť. Niekedy to proste je len na pevno oznámené a neviem 

prispôsobiť svoj pracovný program. Tiež by som privítal, keby bol takýto harmonogram. Ja si 

svoj pracovný program snažím prispôsobovať MZ aj komisii, ktoré sú na celý rok 

naplánované. Tak vtedy si to viem naplánovať. Ak prichádzajú takéto nejaké rady akože 

týždeň 2 vopred, tak nie vždy si viem prispôsobiť pracovný program tomu, aby som sa mohol 

zúčastniť. Ďakujem. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

V minulosti som bol v niekoľkých radách školy. Nikdy sa ma nepýtali, že kedy mi to 

vyhovuje, keďže členov rady školy je dosť. A ťažko sa každého jedného opýtať, že kedy ti 

vyhovuje. Tak isto je ťažko opýtať sa, že kedy ti vyhovuje komisia alebo zastupiteľstvo. Už 

sme sa raz dali na to, aby sme boli poslanci, musíme svoj čas prispôsobiť týmto veciam. 

Nikdy som nechýbal ani ja jednej rade školy. Dali mi to stále vopred na vedomie a ja som si 

urobil svoj čas pre radu školy, pre úlohu poslanca. Ivan Kuhn chcel byť v Rade školy na ZŠ 

ul. Pionierov, kde som predtým pôsobil. Požiadal o moje ukončenie v tejto rade školy a zobral 

si to miestečko pre seba. Ale to nie je platené miesto, hej, to je zadarmo v radách školy. Čiže 

nejde o to. Ak náhodou Ivan Kuhn nestíha, som ochotný ho nahradiť a ja svoj čas venujem 

tomuto mestu navyše, vždy navyše a možno viac jak poniektorý títo moji kolegovia. Som 

o tom presvedčený. Takže pokiaľ by bol nejaký problém v nejakej rade školy, Ivan keď 

nestíhaš, pomôžem. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem k tomu pristúpiť pán poslanec Ocelník, toto bol asi ten zlom náš, nášho 

dajakého, našej nezhody. Bol som proti, aby bol konflikt záujmov, nakoľko vaša manželka 

tam robí a táto rada potom volí aj riaditeľov a bol by tam konflikt záujmov, nakoľko...aby, 

aby si mi nepovedal Roman, že ti vykám odrazu, takže budem ti tykať, prepáč, ale aby nebol 

konflikt záujmov, hej. Že tvoja manželka robí zástupkyňu riaditeľky hej a ty, ty by si bol 

ďalším členom v tejto rade. Tak zato, zato vlastne sme  boli proti tomu, aby si tam bol. Tu 

neni, že dakto ti chcel miestečko zobrať, ale hľadali sme alternatívu. Hej. Žiadne, nemám 

proti, proti tvojej profesii alebo proti tomuto, že áno si ochotný, si dochvíľny, chodíš na čas, 

ale tam len jediný problém sme mali s tým a ja som tak isto bol proti tomu, aby nebol konflikt 

záujmov, nakoľko fakt tvoja manželka tam robí zástupkyňu a ty by si bol v rade školy. Takže 

už by ste boli v tom hlasovaní nekorektní. Mohlo byť, mohol by to niekto napadnúť 

v budúcnosti. S faktickou poznámkou nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Otázka znie a nie je konflikt záujmov, keď niektorý poslanec, učiteľ jednej školy je v rade 

školy druhej? Jej môže uškodiť. Je to obrovský konflikt záujmov. Toto, toto je pre mňa 

obrovský konflikt záujmov. Nie to, že moja žena niekde pracuje a som tam v rade školy, 

pretože čo ukradneme ceruzky spolu alebo čo sa stane? Ako fakt nevidím žiaden konflikt 

záujmov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja som myslel pri tom hlasovaní, keď sa hlasuje o miesto riaditeľa. Hej na to som myslel, 

určite nie v žiadnom prípade podozrenie dajaké ukradnúť, alebo odcudzenie dajakých vecí. 

Nech sa páči s fakti...nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Trošku odpoviem aj na túto tému. Učitelia nie sú v radách škôl na ZŠ ani jeden. 

Pokiaľ dobre viem. A myslím, že dobre viem. A ďalšia vec, ktorá tu zaznela, otázka ohľadom, 

ohľadom k prerokovanému bodu. Stanovisko komisie vzdelávania bolo, že z prítomných 8-

mich poslancov 8-mi boli za. Odporučili MZ schváliť tento bod programu. Ďakujem. 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Roman ja sa chcem dosť zásadne ohradiť voči tomu, čo si povedal. Ja som sa nepchal silou 

mocou na, na Pionierku. V tom prvom volebnom období 2010 som bol v rade na Pionierke, 

v druhom volebnom období 2014 – 2018 som bol na Zlatej ulici. Teraz som znova 

v Pionierke. Nepchal som sa tam za každú cenu. Áno bol som jeden z tých, ktorí boli proti 

tomu, aby si bol na Pionierke presne z toho dôvodu, čo povedal pán primátor. Lebo by si bol 

v konflikte záujmov, keďže tvoja manželka tam, tam učí. A to je asi tak všetko, čo chcem 

k tomu povedať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ivan takže otázka. Áno, nie. Áno, nie. Ty si bol ten, ktorý dal návrh aby som nebol na 

Pionierke? 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Tak isto som tretie volebné obdobie poslanec a ak sa veľmi dobre pamätám pán poslanec 

Pavlík. Odpoveď. Za pána poslanca Kuhna. A pamätám si veľmi dobre. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Kuhn. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Priznám sa, že sa už nepamätám, lebo je to 9 rokov. Pretože už vtedy, už vtedy sme mali 

výhrady, ale určite som bol jeden z tých poslancov, ktorý, ktorý boli tiež proti tomu, aby si 

bol na Pionierke.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

A pamätám si ako si trucoval vtedy. Si povedal , že buď na Pionierke, alebo nikde inde. To si 

bol jediný poslanec, ktorý tak povedal, že buď na Pionierke alebo nikde inde. Všetci ostatní 

akože mali nejaké preferencie, že tu by som radšej, lebo tu na túto školu som chodil, hej, ja 

som chodil kedysi na Zlatú, na Pionierku tak toto bola moja preferencia. Tieto 2 školy. Ale 

nikto z nás netrucoval, že keď nebudem tuná, len ty. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ivan Kuhn. Nedodržuješ rokovací poriadok. Opätovne ťa vyzývam, aby si ho dodržiaval resp. 

hlasovacie, zariadenie zvukové nech sa vypne. Ďalšia vec. Dal som ti jednoduchú banálnu 



otázku. Ty si bol za to, aby som skončil na Pionierke pred rokom aj pol? Bol si za to? Ty si 

dal ten návrh alebo nie? Áno alebo nie. Jednoduchá otázka. Akých 9 rokov. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Pán kolega Ocelník skúste dodržiavať nejakú základnú etiku tohto rokovania. Ďakujem. To je 

prvá poznámka. Druhá poznámka ak sa tu tak ostentatívne oháňate dodržiavaním rokovacieho 

poriadku bolo by fajn, keby ste si ho prečítali celý. Celý. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz ma trošku tak napadlo, že pomaličky ako na tenise som. Hej. Už to bolo 7-mi krát, že 

akurát. Takže trošku také na odľahčenie. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ďakujem za kultúrnu vložku pánovi Bischofovi. Keď niečo nedodržiavam, nech mi to povie. 

Ja, ja vám to stále všetkým poviem, čo nedodržiavate. Povedzte aj vy mne, čo nedodržiavam. 

Nie nejaké blasty. A ešte pán Kuhn mi doteraz neodpovedal. Stále nejakých 9. Daj si faktickú. 

Však len áno alebo nie. Za 30 sekúnd to nezvládneš pre boha živého. Ivan. Ty odborník. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Už, už sa chystá podľa mňa pán poslanec Drengubiak bo sme odbočili. Nech sa páči pán 

poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Keďže sa opäť nevenujeme téme dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

Venujme sa bodom, ktoré máme na stole. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o návrhu pána Drengubiaka. 

Za 10 poslancov, proti 4, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 41 
Číslo bodu: 13. 
Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich novom 
funkčnom období 2020 - 2024 – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 4 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

 



 

Takže máme posledných 2 diskutujúcich. Nech sa páči pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Je 14.16. Máme s Ivanom dokopy 10 minút. Neviem, či máte záujem o 10 minútovú kultúrnu 

vložku, alebo stiahneme a budeme ako rešpektovať, že chcete ukončiť a s Ivanom vzájomne 

stiahneme svoje diskusie. Ivan ideme diskutovať? Dobre. Ja stiahnem, ale tebe dám 5 sekúnd, 

keď chceš. Alebo ideme na10 minút.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Nie. Pán Ocelník, pán Ocelník viem, že nie ste ako pos..., že nepoviete svoje posledné 

slovo. Takže vás to trápi. Povedzte svoje pán Kuhn má posledné slovo, takže a tak 

ukončujeme. Dobre? Nech sa páči povedzte čo vás, čo vám leží na srdci.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre pán primátor skúsim vám trošku vykať a nejak dať sa do takej situácie, že pánovi 

primátorovi vykám. Je to super, nádherné. Nechám, nechám Ivanovi Kuhnovi 5 minút nech si 

porozpráva čo chce a mňa môžete vypnúť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja si myslím, že aj on seriózne k tomu sa postaví. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči pán 

poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Určite nevyužijem celých 5 minút. Nejde o to, že chcem rozprávať čo chcem, ale ty si ma 

vyzval, aby som ti odpovedal na tvoju otázku. Najprv ma vyzveš, potom ma kritizuješ, že 

prečo som ti neodpovedal. Ty vidíš, že som prihlásený. A potom chceš aby som stiahol a že 

nebudem hovoriť. Tak akože si rozmysli, že čo akože chceš odo mňa. Chceš aby som ti 

odpovedal alebo nechceš? Ja som sa prihlásil na, na nie na faktickú, ale na príspevok, lebo 

som vedel, ja to dopoviem, lebo, lebo som si nebol istý, či stihnem tých 30 sekúnd. A keby 

som nedajbože 31 sekúnd hovoril, tak začneš zase vykrikovať, že porušujem poriadok. Tak 

som sa radšej prihlásil aby som toto stihol do tých, do tých hej viac ako 30. Ale odpoviem, 

lebo tak to nie je odpoveď len pre kolegu Ocelníka, ale aj pre občanov, ktorí to, ktorí to 

pozerajú. Odpoveď na otázku, že či som ja navrhol, priznávam sa že neviem. Nepamätám sa, 

že  či som to pred tým rokom a niečo navrhol ja. Je to možné. Určite som hlasoval ako za to, 

pretože si pamätám, že už pred 9-timi rokmi sme, sme toto teda vyčítali kolegovi Ocelníkovi, 

že chcel byť v dozor...v školskej rade, rade školy na škole, kde jeho manželka je. Takže áno, 

ja sa k tomu hlásim, že som bol jeden z tých, neviem či som to navrhol, možno som to ja 

navrhol, možno to navrhol niekto iný. To nie je podstatné. A ja som sa nikde nepchal na 

konkrétnu školu a povedal som, že mám nejaké preferencie, kde by som radšej bol. Ale akože 

také tvrdenie, že ja som ho vystrnadil, lebo ja som tam chcel sedieť je proste je absurdné. Áno 

ospravedlňujem sa, že na niekoľkých radách školy som, som nebol. Zase tie keci 

s prepáčením pána poslanca Ocelníka, že my tuná proste sme poslanci tak proste máme byť 

vždy a všade. No nehnevajte sa s odpustením všetci, čo tu sedíme s výnimkou primátora, 

vykonávame funkciu poslanca popri svojom povolaní. Nikto z nás nemá plat na plný úväzok, 

aby bol k dispozícii občanom kedykoľvek. Ja normálne pracujem ako živnostník, som 

zamestnaný, musím robiť nejaké veci, aby som uživil rodinu a snažím sa v maximálnej miere 

svoj program prispôsobiť tomu, aby som bol na zastupiteľstve, aby som bol na komisii. Nie 

vždy sa mi podarí prísť na zastupiteľstvo, nie vždy sa mi podarilo byť na komisii a nie vždy 

sa mi podarí prísť na nejaké udalosti ako je kladenie vencov, alebo, alebo rada, rada školy. To 



je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ak sa to niekomu nepáči nemusí ma o 3 roky voliť, 

alebo o 2,5 roka. Teda za predpokladu, že ešte budem kandidovať. Ale ako toto je asi 

potrebné povedať. Môžete zavolať pána Ocelníka, že môže prísť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže uzatváram diskusiu nakoľko... Takže ja by som poprosil pána 

poslanca Drengubiaka o prednesenie pozmeňujúceho návrhu. Alebo doplnenie. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Mám návrh na doplnenie ukladacej časti. Pozývať zástupcu odboru školstva na 

zasadnutia školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Plní: riaditelia MŠ 

a ZŠ. Termín: od 16. 03. 2020. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

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

Číslo hlasovania: 42 
Číslo bodu: 13. 
Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich novom 
funkčnom období 2020 - 2024 – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Karol Kováč       

 

Prosím hlasujme o celkový návrh. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e 
  delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení podľa Prílohy  

č. 1 
u k l a d á 
- oznámiť uznesenie MZ jednotlivým predsedom školských rád  
Z: prednostka MSÚ 
T: do 10 dní od schválenia 
- pozývať zástupcu odboru školstva na zasadnutia školských rád v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Rožňava  
Z: riaditelia MŠ a ZŠ 
T: od 16.3.2020 

 

Číslo hlasovania: 43 
Číslo bodu: 13. 
Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich novom 



funkčnom období 2020 - 2024 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Zdržali sa: 

Ing. Karol Kováč       

 
   Nehlasovali: 

 Miroslav Demény       

 

 

V bode č. 14 pristúpime k materiálom hlavnej kontrolórky 

Poprosím ju, aby svoje materiály postupne uviedla. Prvým bodom je číslo 14/1. Nech sa páči 

pani kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pán primátor za slovo. Vážení páni poslanci predkladám vám správu o vykonanej 

kontrole vedenia kroniky mesta Rožňava. Kronika sa vypracováva podľa VZN mesta 

Rožňava o kronike mesta Rožňava, ktoré bolo schválené uznesením č. 138/2013 a jeho 

doplnky schválené uznesením č. 21/2019. Nebudem ja čítať celú túto správu, lebo iste ste 

mali čas si ju prečítať, aj bola zverejnená. Snáď by som len tu uviedla nedostatky, ktoré boli 

pri tejto kontrole zistené. Kronika sa nevedie pravidelne za každý mesiac, resp. za každý rok. 

Zápisy nie sú vypracované za...systematicky od roku 2011. Sú len obdobia, spracované 

obdobia rokov 2011 – 13 a za rok 2015. Chýba celkový zápis za rok 2014. Tento zápis mal 

vykonať bývalý zamestnanec MsÚ, ktorý momentálne už nie je zamestnancom. Takže podľa 

informácie z MsÚ bude tento zápis doplnený. Keďže tieto zápisy sa nevykonávali podľa 

platného VZN tak boli, bolo porušené vlastne dodržiavanie VZN. Bolo vypracované 

odporúčanie doplniť chýbajúce zápisy a zverejniť ich na internetovej stránke mesta Rožňava 

podľa platného VZN. Ďalšie nedostatky, nedostatok je len formálny nakoľko sa odbor rozdelil 

na 2 odbory. Je potrebné túto zmenu v organizačnej štruktúre dať do platného VZN, teda 

o kronike. V článku 8 VZN v bode 1 je uvedené, že posúdenie a schvaľovanie zápisov do 

kroniky vykonáva komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky. O posúdení 

kronikárskych zápisov za obdobie jedného roka vyhotovuje písomnú správu, ktorú odovzdá 

hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý ju po odsúhlasení predloží raz ročne MZ. Ako musím 

povedať aj proti sebe, že ja som ani nevedela, že takúto povinnosť mám, keďže zákon mi 

presne ukladá, aké sú povinnosti hlavného kontrolóra. Takže navrhujem túto povinnosť 

vypustiť z tohto platného VZN. Ďalšie zistenie podľa platného VZN odsúhlasené a viazané 

zväzky kroniky za obdobie jedného roka sa archivujú. Bolo zistené, že originál kroniky sa 

nenachádzajú v kancelárii primátora mesta. Má sa nachádzať v tejto kancelárii ako to je 

uvedené vo VZN a tak isto sa nenachádzal ani v kancelárii kronikárky mesta. Odporúčame 

toto ustanovenie VZN preformulovať podľa reálneho miesta na uloženie originálu a predložiť 

k nahliadnutiu originál kroniky mesta. Tiež podľa platného VZN má mať kronikár preukaz, 

na základe ktorého sa môže zúčastňovať kultúrnych a spoločenských podujatí. Tak takýto 



preukaz neexistuje. Nebol vyhotovený. Podľa článku 1 ods. 4 sa kronika vedie v slovenskom 

jazyku a zabezpečí sa jeho preklad do maďarského jazyka od 01. 01. 2011. Podľa zistenia 

kronika do maďarského jazyka je preložená len za rok 2015. Ďalšie roky preložené nie sú. 

Tak isto na internetový..vej stránke, alebo webovej stránke zverejnený nie je tento preklad. 

Takže tiež sme odporučili doplniť a dopracovať preklad kroniky aj za ďalšie roky. Správa 

o tejto kontrole bola prerokovaná s kompetentnými zamestnancami a s vedením úradu a boli 

akceptované tieto pripomienky a bola uložená lehota na odstránenie týchto nedostatkov. Nech 

sa páči ak máte nejaké otázky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pani doktorka. Otváram diskusiu. Na zdravie. Nech sa páči pán poslanec 

Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo aj za informáciu pani hlavnou kontrolórkou. Snáď k tomu 

poslednému bodu čo ako len, čo hovorila ohľadom prekladu do maďarského jazyka kroniky. 

Chcel by som ako len poukázať na to, že, že možno bolo by treba ako len premyslieť tú 

situáciu, že kto ako len vedie tú kroniku a popri svojej činnosti pracovných záležitostí či fakt 

vie sa zaoberať ako len s vedením kroniky. Či by nebolo potrebné urobiť ako len tam aj 

nejaké zmeny, aby, aby došlo k, lebo iste nie z jej viny ako len sa tieto nedostatky ako len 

vynorili. Ale, ale ja si myslím, že aj z časového hľadiska. Len to sa nedá ako len jednou 

osobou dodržať všetko, čo ako len, čo, čo je potrebné, aby, aby kronika bola vedená správne 

a podľa nariadenia VZN. Takže snáď toľko by som chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči s faktickou poznámkou. Dobre. Takt 

poprosím pána poslanca Kuhna. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať pani hlavnej kontrolórky, či od vypracovania tejto správy už sa vám 

podarilo nájsť originál kroniky.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Nie. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán Kuhn položil tú istú otázku ako ja som chcel položiť, takže sa stotožňujem. Kde kronika 

teda je? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak môžem ešte snáď na dovysvetlenie, to čo tam je uvedené. Jedna vec je, že keď sú zápisy 

zverejnené na webovom sídle mesta a druhá, že fyzicky to nie je vytlačené, nie je zviazané. 

Proste ten proces. No nedopátrala som sa. Hej. Takže jedna vec, že webové sídlo a druhá vec 

je, že fyzicky tá kronika by mala byť k nahliadnutiu v papierovej podobe. Áno. To z toho nie 

je.  

 

p. primátor Michal Domik 



Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Je nejaká osoba zodpovedná za to, že teda z webovej stránky to dať do papierovej formy? 

Alebo? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

No je to platné VZN-ko. Vo VZN-ku uvedená. Samozrejme máme zodpovedného 

zamestnanca, ktorý má túto agendu v náplni práce. Môžem, môžem doplniť pán poslanec, 

som započula, že vyjadrenie zamestnanca.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja som sa chcel opýtať. Ja sa ospravedlňujem, len.... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Nič. Áno sme to konzultovali aj s pani prednostkou, aj zodpovednou pracovníčkou. Ona, ona 

sa vyjadrila, že jednoducho z časového hľadiska to veľmi nestíha. Hej. Že spätne robiť roky, 

dopracovávať a získavať informácie. Ona to robí od roku 2011, keď dobre viem, alebo ešte 

neskôr, je to tam uvedené, teraz som si zavrela ten materiál. Takže od toho roku ona to 

poctivo začala robiť, len problém je so spätnými informáciami za tie predchádzajúce roky, 

ktoré nerobila. Takže neprináleží mi posúdiť alebo nejako posudzovať, že kto... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Jasné. Jasné. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

...áno...  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Okej. Ďakujem pekne. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

...to zvláda, či nezvláda 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem vám pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte je tam faktická poznámka pána poslanca Kováča. Dobre už sa zrušila. 

Takže uzatváram diskusiu. Prečítam uznesenie. MZ v Rožňave berie na vedomie správu 

o kontrole vedenia kroniky mesta Rožňava. Prosím hlasujme. 

Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
berie na vedomie   

správu  o kontrole vedenia  kroniky mesta Rožňava 

 

Číslo hlasovania: 44 
Číslo bodu: 14.1. 
Kontrola vedenia kroniky mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 



Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

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

 

K bodu rokovania č. 14/2 Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania 

multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 05. 2012 vrátane dodatkov 

Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Táto správa bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 

2020. Vychádzala som z plat...teda z uzavretej zmluvy, z jeho dodatku, zo zásad hospodárenia 

s majetkom mesta, smernice na výkon finančnej kontroly. Tak isto nebudem ja podrobne čítať 

túto správu, lebo máte to tam dosť podrobne uvedené. Snáď len nejakými pár vetami by som 

uviedla nedodržanie platnej zmluvy, ktorá sa týka prevádzkovania telocvične a to máte tam aj 

tie veci uvedené, ktoré nie sú v súlade so zmluvou. Druhá vec je, že podľa môjho názoru 

neboli všetky príjmy nám započítané do nákladov to znamená, že...alebo odpočítané 

z nákladov. Tak aby som bola presnejšia. Nezverejňujú sa zmluvy o prenájme telocvične. Nie 

všetky sa zverejňujú. Tým pádom nemáme objektívnu informáciu o príjmoch z prenájmu tejto 

telocvične. Nie sú jasné, nie je jasná, nie je jasný systém určovania ceny za prenájom tejto 

telocvične, keďže sú rôzne ceny za prenájom. Tak isto pri rozpočítaní nákladov konkrétne 

u plynu som zistila, že vlastne nie je tam samostatné odberné miesto vykazované a tým 

pádom rozpočítanie nákladov nie je veľmi jasné. Či to je  50 na 50 nakoľko ako odberné 

miesto sa uvádza Gymnázium P. J. Šafárika tzn., že ten pomer rozúčtovania nie je jasne daný 

a stanovený. Takže na základe týchto zistení som tam sformulovala 4 opatrenia, alebo 4 

nedostatky. Nedodržiavanie podmienok zmluvy a rozpor medzi jednotlivými článkami 

zmluvy, porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zo strany gymnázia, 

nie zo strany mesta, porušenie zákona o účtovníctve tak isto zo strany gymnázia, keď faktúry 

neobsahujú údaje podľa zákona o účtovníctve, rozúčtovanie nákladov pri dodávke plynu nie 

je objektívne a zdokumentovateľné alebo zdokumentované, rozúčtovanie nákladov spojené 

s kontrolou hasiacich prístrojov nie je objektívne zdokumentované, neexistencia cenníka na 

užívanie multifunkčnej telocvične a skresľovanie príjmov zo strany správcu, keď príjmy 

z činnosti športového klubu neboli zahrnuté do príjmov z prenájmu telocvične. Z tejto 

kontroly som vypracovala nejaké odporúčania. V spolupráci so správcom aktualizovať 

zmluvu o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične, upozorniť správcu na porušovanie 

zákona č. 211 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a vplyv na platnosť zmlúv. Pri 

štvrťročnom zúčtovaní nákladov a príjmov upozorňovať správcu na dodržiavanie zákona 

o účtovníctve. Upozorniť správcu na potrebu určenia odberného miesta za tepelnú energiu na 

Štítnickej ulici, miesta telocvične, aby bol odber energie objektívne zdokumentovaný. 

Upozorniť správcu na potrebu dokumentovania nákladov spojených s kontrolou požiarnej 

ochrany len na telocvičňu. V spolupráci so správcom vypracovať cenník na prenájom 

telocvične a vyžiadať doklady o poistení telocvične a o likvidácii škodovej udalosti, keďže 

škoda sa tiež rozúčtovala v pomere 50 ku 50. Správa bola prejednaná s vedením mesta a viem, 



že už sa vyvinula, alebo sa vyvíja nejaká aktivita ja voči gymnáziu. Pani riaditeľka je ochotná 

rokovať a pra...vy...pracovať teda na nejakej novej zmluve o prenájme tejto telocvične. Nech 

sa páči vaše otázky, pripomienky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
V podstate toto čo sme počuli to je, to je vlastne stav, ktorý sa zistil. Pani kontrolórka vlastne 

dnes sa aj vyjadrila, že vlastne už, už boli vykonané prvé kroky na, na nápravu. Skôr by ma 

potom zaujímali do budúcna informácie ohľadne postupu, že ako sa tieto veci napravia alebo 

zmenia do budúcna. Mňa by skôr to zaujímalo. Už to je dôležitejšie teraz ako... neviem aké 

následky to môže mať spätne, ale skôr do budúcna, že ako sa  to vyrieši.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Budete odpovedať? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ja môžem len toľko povedať, že môže si to dať do plánu kontrolnej činnosti v druhom 

polroku tohto roku, kde už budem kontrolovať vlastne prijaté opatrenia. Ako sa postúpilo 

v tejto veci.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

uznesenie: MZ v Rožňave berie na vedomie správu o kontrole dodržiavania podmienok 

Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 05. 2012 

vrátane dodatkov. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórka. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
berie na vedomie   
správu  o kontrole dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania 
multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012  vrátane  dodatkov. 

 

Číslo hlasovania: 45 
Číslo bodu: 14.2. 
Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 
zo dňa 21.5.2012 vrátane dodatkov – rok 2019 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn     

 

 



 

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som v podstate naviazal na predchádzajúci bod a to, čo povedala pani hlavná 

kontrolórka. Teda chcem ju oficiálne požiadať, aby v druhom polroku tohto roku vykonala tú 

kontrolu. Lebo tie zistenia sú dosť vážne a bolo by fajn, keby sa to dalo čím skôr do poriadku. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mal by som jeden bod pre pani hlavnú kontrolórku, ktorý ma osobne 

zaujíma. A to konkrétne ako poslancovi MZ mi bolo na začiatku môjho funkčného obdobia 

viac krát prízvukované, že jednou z najdôležitejších úlohy v zastupiteľstve je schvaľovanie 

rozpočtu. My ešte v polovici marca ho nemáme schválený. Vôbec ako občan nemám pocit, že 

by som nejak pociťoval tieto dopady a mesto funguje podľa mňa úplne normálne ako si to 

predstavujem, čo hodnotím veľmi pozitívne. Ale popravde sa s ohľadom na to, že mi bolo 

viac krát povedané, aký je tento rozpočet dôležitý sa tomu čudujem celému. Čiže momentálne 

sa nachádzame v rozpočtovom provizóriu a podľa zákona 583/2004 Z. z. nesmú výdavky 

v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12-tinu celkových výdavkov schváleného 

rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Preto by som vám chcel dať preveriť, že 

sme daný zákon neporušili a žiadam na ďalšie zasadnutie MZ mesiace január a február 

vyčísliť, aké boli výdavky mesta a ak boli v niektorom z daných mesiacov vyššie než 1/12 

výdavkov minulého roka a to z dôvodu výnimiek, ktoré zákon umožňuje, tak tieto dôvody tiež 

menovať a vyčísliť. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Niekto sa ešte hlási do diskusie? Nehlási sa nikto. Uzatváram diskusiu. 

 

Posledným bodom dnešného MZ je Diskusia.  

Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám iba jeden bod. Viacerí občania sa ma pýtali, keďže sa nám podarilo 

získať Žihadielko pre Rožňavu, že kde vlastne sa bude nachádzať. Že či už máme nejakú 

predstavu, alebo že či máme nejakých viacej predstáv a teraz sa medzi nimi rozhoduje. 

A dokedy vlastne má padnúť rozhodnutie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže na to vám môžem odpovedať. Lokalita bude Juh. Ale akurát riešime polohu alebo 

v ktorej časti bude. Lebo nakoľko sme boli zamerať ten pozemok, ktorý sme vyčlenili ako 

prvotný, ale nespĺňa, nakoľko pod bývalým detským ihriskom ide kanalizácia. Teraz sa to 

zistilo. Takže ideme  hľadať ďalšiu lokalitu. Ale celková lokalita bude na Juhu. Takže ideme 

to akurát riešiť. Takže sme vyhrali. Za čo všetkým občanom, aj vám poslancom, všetkým 

firmám, všetkým organizáciám, riaditeľom škôl stredných, materských škôl, základných škôl 

ďakujem, že pomohli nám vyhrať toto žihadielko. A už v najbližšej dobe do týždňa budete 

vedieť, kedy bude oslava, kedy sa bude otvárať. Len musíme teraz nájsť pozemok, ktorý bude 



vyhovujúci na nejdú tam pod ním, na tom pozemku alebo pod tým pozemkom žiadne siete. 

Takže musíme hľadať inú lokalitu s pánom Bernáthom aj s pánom hlavným architektom 

mesta. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne pán primátor. Ja mám niekoľko, niekoľko okruhov, ktoré by som rád 

prediskutovať. Ako som tu spomenul v rámci VZN-ka o cintorínoch o správe cintorínov, mňa 

by v celku zaujímalo preveriť, v akom stave je vlastne židovský cintorín ako taký. Ako som 

spomenul, nepamätám si, či koncom 60-tych alebo začiatkom 70-tych rokov, bol tento 

cintorín násilne zlikvidovaný tým, že sa odpredali náhrobné kamene a boli odvlečené netušiac 

kde teda. V celku tá preklasifikácia pozemkov z cintorína na, na stavebný poz...resp. na 

záhradu ako takú by ma v celku zaujímalo, pretože tie telá sa nikdy neexhumovali. Tzn. oni 

reálne ležia ďalej v tej pôde a je to stále reálne cintorín z môjho pohľadu. Takže by ma 

v tomto smeru v celku zaujímalo, či teda je to cintorín a tie telá tam sú alebo to už nie je 

právne kvalifikované ako cintorín a tým pádom by to mohlo byť v poriadku. Takže toto je 

jedna vec, ktorá ma zaujíma v rámci diskusie. 

Druhá záležitosť. Ja by som chcel, možno mi to zodpoviete hneď, odpoveď na tú otázku, 

akým spôsobom alebo aké opatrenie prijala, prijala administratíva MsÚ k tomu, aby sme tú 

kroniku teda dostali do toho papierového stavu tak, ako to má byť, respektíve ako je predstava 

VZN-ka ako takého. To znamená za každý rok aby sme ju mali nielen v elektronickej, ale aj 

papierovej forme.  

Ďalšia náležitosť, ktorá, ktorá ma trápi a ktorú by som rád prediskutovať, resp. rád sa 

s kolegami porozprávať o týchto náležitostiach a to je problematika vysporiadania pozemkov 

pod komunikáciami v súkromných vlastníctvach. Ja by som bol veľmi rád pán primátor, keby 

pod tvojou záštitou za účasti poslancov a kompetentných pracovníkov MsÚ majetkového 

odboru, ekonomického, právneho sme sa stretli a nielenže získali ďalšie nové a ucelené 

informácie, ale skúsili nájsť možno ďalšie možnosti aby, aby sme tieto pozemky dali do 

poriadku, resp. vysporiadali ak... Je to tak isto pálčivá téma pre MsÚ ako, ako pre mňa. 

Ďalšia vec, čo som chcel povedať. Ja patrím tiež medzi ľudí, ktorí teda hodne pátrajú 

a získavajú teda informácie okolo histórie Rožňavy ako takej. Mňa stav Normovej ulice 

z historického hľadiska tak isto veľmi zaujíma, len bohužiaľ alebo nanešťastie alebo našťastie 

možno stav, ktorý teda čas priniesol je, že vytvorila sa nová komunikačná spojnica, ktorá 

mám taký pocit ešte vôbec nie je skolaudovaná. Hovorím o komunikácii asfaltovej, ktorú 

pozná väčšina občanov a ide od bývalej budovy pošty ku križovatke potoku Drázus. 

A myslím si, že, že to ako sme schválili resp. ako sme sa zachovali voči, voči odpredaju toho 

pozemku vcelku, vcelku je v poriadku z pohľadu z tej zástavby toho priestoru ako takého, kde 

tá Krásnohorská ulica by mohla byť takýmto spôsobom dokončená, alebo bude dokončená po 

nejakú túto komunikáciu. A túto komunikáciu, ktorá tam už existuje asfaltovú, aj napriek 

tomu, že to nie je pôvodná Normová ulica, pretože mnohí vieme, že teda tam kedysi stál dom 

rodinný resp. polyfunkčný dom, by už teda takýmto spôsobom sme prijali. A som veľmi rád, 

že sme teda prijali aj to uznesenie v takej forme ako sme ho prijali. To znamená nebránime 

podnikateľovi aby fungoval. Jemu to pomôže a myslím si, že to mesto dostane tam nejaký ten 

kultúrny tvar.  

Čo sa potom ďalej týka politickej kultúry ako takej, tak kolega Ocelník tu nie je, tak nebudem 

reagovať bez neho. Chýbal, chýbal by v diskusii konečnej. A nie. Takže toľko ja do diskusie. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Niekto sa hlási do diskusii? Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 



p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Budem rýchly. Mal som ten dotaz ohľadne asfaltovania. Kedy, kedy v podstate technické 

služby začnú naplno aspoň na, na jednu zmenu asfaltovať výtlky v meste.  

Tiež by som bol rád, keby sme v krátkej dobe vlastne videli aspoň dajaký návrh rozpočtu, že  

aká je situácia. Predsa je to len jeden z najdôležitejších dokumentov, rozhodnutí nás 

poslancov počas celého roka a už máme marec. Tak či náhodou nevidíš pán primátor, že 

kedy, kedy aspoň dajaký návrh rozpočtu budeme mať k dispozícii. 

A, a vlastne dostali sme  otvorený list ohľadne pozemkov pod cestami od pána Fabiána. 

Chcem sa opýtať, či vlastne sa materiál nedostane pred poslancov niekedy v blízkej 

budúcnosti, alebo či náhodou o tejto záležitosti nebudeme rokovať. Lebo predsa len je to dosť 

vážna, závažná záležitosť ohľadne budúcnosti fungovania mesta. Jedná sa o dosť veľkú sumu, 

prípadne či prebiehajú nejaké jednania. Bolo spomínané, že sa uvažuje o dajakej troj zámene 

s VÚC, mestom a treťou zúčastnenou stranou. Či dajakú, dajakú správu z tohto, že čo 

môžeme od tohto mesto ako očakávať alebo či snáď nie toto je dôvodom toho, že nemáme 

predložený rozpočet. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keby sme mohli aj... No ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja len pánovi kolegovi Balázsovi chcem povedať, že finančná komisia už dostala 

predbežný návrh rozpočtu aby si ho pozrela, ale ešte je tam veľa bodov. Čiže neviem vám 

odpovedať, kedy ho uvidia aj poslanci, ale finančná komisia už dostala predbežný návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som aj odpovedal. Keď poprosil by som pána riaditeľa technických 

služieb ohľadom tých ciest. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Dobrý deň prajem. Takže asfaltovací stroj Bagela, Bagelu sme mali použitú už v tomto roku 

niekoľko krát na vozovkách resp. na Vargovom poli. Zároveň sme využívali zimnú asfaltovú 

zmes, ktorú sme mali ešte skladom v priebehu spred 2 týždňov. V priebehu tohto týždňa 

v utorok nám prišli ďalšie 2 tony zimnej asfaltovacej zmesi, ktorú teda v priebehu včerajšieho 

a dnešného dňa dávame na vozovku a na tie výtlky, ktoré sa nám objavili počas tohto 

daždivého obdobia minulý a predminulý týždeň. Takže robíme a snažíme sa tie výtlky dať do 

poriadku. Niektoré cesty bohužiaľ sú v takom stave, že vyžadujú väčšie opravy. Je tam 

sieťový rozpad vozovky, takže bude to potom na rozhodnutí vás poslancov, keď sa bude 

plánovať rekonštrukcia a asfaltovanie povrchov ciest, že pre ktoré sa teda rozhodnete. Takže 

robíme to. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem vás doplniť, tak sme vyčlenili 200 tisíc euro zas na opravu ciest. Hej. Robí to 

nakoľko pred tým sa to nerobilo vôbec, že každý rok 200 tisíc. Takže je veľmi ťažko tie 

peniaze zohnať. Hej. A musíme siahať vážne na dno našich síl a jasné postihne to aj mzdy 

niektorých, nie niektorých všetkých pracovníkov, či už na technických všade. Takže budeme 

musieť aj na dajakých mzdových nákladoch šporiť, aby sme vlastne zabezpečili, aby sme 

zohnali aj tých 200 tisíc každoročne na tie cesty. Lebo tie cesty sú už fakt v takých 

dezolátnych stavoch, že už ani nespĺňajú cesty a pritom sú to frekventované cesty.  

Čo sa týka rozpočtu, tak by som poprosil pani Ing. Leskovjanskú. Môžem? O vyjadrenie 

ohľadom rozpočtu. 



 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Návrh rozpočtu sme si prešli s pánom primátorom tento týždeň. Na základe toho bol zaslaný 

aj návrh pre finančnú komisiu, pre všetkých členov s tým, že som ich požiadala o vyjadrenie 

do včerajšieho dňa. Od žiadneho člena som žiadne stanovisko nedostala a sme sa rozprávali 

s pánom primátorom, že rozpočet by sme si mohli prejsť zajtra s tým, že potom prípadne 

v pondelok ráno s tým, že v pondelok by ho dostali všetci poslanci a následne by sa dohodlo, 

že kedy sa k nemu stretneme ako na neformálne prejednanie rozpočtu plus VZN o výške 

finančných príspevkov pre školské zariadenia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte na doplnenie. Zo strany štátu pomerne menej peňazí sme dostali, hej, trošku nám aj 

pomohlo to zvýšenie daní, čo fakt ďakujem aj občanom, čo bez toho mechanizmu nepôjde, že 

keď aj zvýšime dane a zvýšime aj poplatky za komunálny odpad. Takže trošku s týmto sme si 

vedeli niektoré straty vykryť, ale strata ešte je dosť hlboká, takže trošku dlhšie nám to trvá, 

aby sme našli priestor, aby sme čo najmenej uškodili rozvoju mesta. A čo sa týka pozemkov 

ja som osobne bol 2 krát riešiť pozemky. Chceli sme urobiť tú troj zámenu s VÚC, alebo 

s Košickým samosprávnym krajom, KSK-čkom, hej. My osobne sme sa rozprávali pán 

poslanec Balázs, že ani do komisie to nedali, pričom bolo to výhodné pre všetky strany. Ja 

som osobne povedal, že fakt urobili najväčšiu chybu, ale sa rozhodli, že nechcú zamieňať. 

Nechcú vymeniť 78 tisíc m
2
 za 30. Aj keď aj tak by znalecký posudok by mal byť. Ale boli 

sme ochotní vymeniť, nakoľko by sme ušporili okolo 1 milióna euro. Ale ja si myslím, že 

môžeme hľadať alternatívu a môžeme otvoriť diskusiu na to stretnutie ako pán poslanec 

Kováč hovoril, že ohľadom tých pozemkov môžeme zvolať 1 stretnutie. Ale čo viem, všetky 

mestá, nikto to nerieši zatiaľ a na nikoho to netlačí, lebo by som potom poprosil ešte  sa 

pripravuje aj nejaká nová novela pozemková? Ešte niečo okolo... Takže je to na niekoľko... 

Takže ja by som to veľmi netlačil, aby sme sa vzdali lukratívnych pozemkov zámeny. Hej a ja 

som za. Zas logickým rozmýšľaním. Ak my prehráme súdny spor s dotyčným pánom 

o dajakých 33 tisíc m
2
 a budeme mu musieť spätne zaplatiť 2 ročné nájomné, tak vlastne 

vznikne precedens a my môžeme pýtať taktiež nájomné od KSK za predošlé 2 roky. Hej. 

Verím v tom. Právnici zatiaľ pár právnikov som sa pýtal, že áno podľa toho precedensu môže 

byť, že aj my potom môžeme pýtať od KSK. Takže ešte mesto zarobí ak prehráme súdny spor 

s pánom, ktorý nás chce dať na súd. Takže máme také eso skryté eso. My mu zaplatíme za 33 

tisíc m
2
, hej a my môžeme žiadať od KSK za 78 tisíc. Ak nechceli na túto zámenu. Takže  si 

myslím, že mesto Rožňava...Prosím? Jaj. Skryté. Jaj, že nie skryté eso, hej, že som vytiahol to 

eso. Ale tak v priamom prenose poviem, že máme. Nenechám, aby sme boli vydieraní. Takže 

ak prejde tak, tak takýmto smerom, že nás dá na súd, nech sa páči, ale ja si myslím, že aby 

sme dajaké lukratívne pozemky, ktoré boli tam v tom liste, čo ste dostali aj ja som ho čítal. 

Ale tam neboli v tom liste, ja som nevidel tie pozemky určite. Lebo asi môj pohľad na to 

pozná. A všetci poznajú, že lukratívne pozemky mesta sa nebudú predávať ani vymieňať. 

A nedajbože 33 tisíc m
2
, ktoré poskladané možno z 20-tich z 30-tich pozemkov a vymeníme 

za 1 celistvý pozemok, kde potom môže byť vybudovaná dajaká nová biela oáza, alebo dačo 

také. Takže určite nie. Hej. Takže ja by som...ale môžeme dať stretnutie a tam si môžeme to 

všetko vysvetliť bez vás. Tak isto aby ste mohli argumentovať, ale môžu vás presvedčiť. Mňa 

zatiaľ nepresvedčil. Takže ja idem skôr tou cestou, že keby náhodou bol súdny spor, tak 

mesto má eso v rukáve, že vlastne nepríde o tie peniaze, ale ešte získa. Ďakujem pekne. Nech 

sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 



Ďakujem pekne za slovo. Ja len by som chcel povedať pánovi poslancovi Kováčovi ohľadom 

židovského cintorína, keď sa zaujíma ako len o to. Tak jednak nie v 60-tich rokoch bolo ako 

len zrušené, ale ešte ja osobne sa pamätám ako len na to, v roku tisíc, v polovici 70-tich 

rokoch bolo zrušené. A čo mám vedomosti ako len tak ten pozemok tak viem, že je to 

v majetku židovskej obce naďalej a je vyvinutá, čo sa týka pomníkov tak to židovská obec 

ako len odniesla ako len stadiaľ a odpredala tak viem, že v Piešťanoch. Do Piešťan to boli ako 

len odvezené. Zariaďoval to židovská obec.  No a ináč sa vyvíja ako len jedno občianske 

združenie ako len vyvíja iniciatívu postaviť na tom pozemku jeden pomník v spolupráci aj 

s mestom, aj židovskou obcou. Lenže je to hraničené prv židovskej obce, že či, či povolí aby 

sa tam ako len to, ten pomník sa ako len postavil, alebo, alebo nie. A, a ich názory alebo 

podmienky sú uvedené, že za ich podmienok by prijali ako len to, alebo povolili výstavbu 

toho pomníka. Je to zatiaľ v štádiu riešenia a už na dosť dlhú dobu ako len je to roztiahnuté. 

Ďakujem pekne. Snáď toľko len na dovysvetlenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. S faktickou poznámkou pán Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Mám iné informácie ako ty pán poslanec zo židovskej obce. Ale v podstate 

nie je princíp v tom, či teda kamene boli odvezené alebo nie, lebo bolo to rozhodnutím 

Okresného výboru Komunistickej strany, kedy bol cintorín zlikvidovaný. Akým spôsobom to 

šlo ďalej je jedno. Podstatou pre mňa je, že teda pokiaľ tam ležia tie mŕtvoly a neboli 

exhumované, či to je ešte stále cintorínsky priestor, alebo to nie je cintorínskym priestorom. 

Ja viem, že ten pozemok, aj som to povedal vo svojom príspevku, že je teda vlastníctvom 

židovskej obce. Ak nie tak sa ospravedlňujem. Podstatou sú tie mŕtvoly tam. Ďakujem. Teda 

ostatky, aby som bol v obraze. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pána Mgr. Halyáka. 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. Zoznam pohrebísk na území mesta máte uvedený vo VZN tam v úvodných 

ustanoveniach, čo bolo aj dneska predmetom rokovania. V súčasnosti to nie je pohrebisko. Na 

to by sme museli mať rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Bischof nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. No priebeh dnešného rokovania bol mimoriadne zaujímavý. Miestami 

veselý a teda by som rád uviedol niektoré myšlienky aj svoje, aj kolegov na pravú mieru 

a niektoré veci je veľmi dôležité dopovedať. A keďže tu bol veľmi často spomínaný rokovací 

poriadok, tak ako som spomínal v predchádzajúcich svojich vstupoch, je veľmi dôležité 

poznať ho teda v celej jeho šírke a dosť podrobne, aby sme potom mohli byť čo najviac 

objektívny. § 7 rokovacieho poriadku zasadnutia MZ bod 10 hovorí, že poslanci a ostatní 

prítomní nesmú rušiť primátora ani iného rečníka pri jeho prejave ak mu bolo uvedené slov. 

V prípade ak nehovorí k veci alebo svojím nevhodným správaním ruší priebeh rokovania 

a porušuje tento rokovací poriadok môže mu primátor odňať slovo s tým, že dá o tomto 

návrhu hlasovať poslancom. A ja si myslím, že tento bod je samozrejme ako, ako ostatné 

body rovnako dôležitý pre čo najväčšiu kultúru rokovania. Ďakujem. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja len v súvislosti s tým, čo pán Halyák povedal. Pokiaľ to teda je právne 

takto ošetrené, že teda nie je v zozname, tým pádom sa tam nepochováva, tomu rozumiem. 

Otázkou je či, to bola otázka právna, alebo pre právnikov, či, či priestor, kde teda sú telesné 

pozostatky mnohých Rožňavčanov, či teda nie je pohrebiskom alebo sa nestalo, nie je to 

krivdou, ktorú tlačíme pred sebou. Voči týmto a ich pozos... a ich rodinám. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. napriek tomu a zároveň práve preto uvediem nasledujúci diskusný 

príspevok, že tu pán kolega Ocelník nie je. Celkom presne 14.21 odišiel a už sa nezúčastnil 

hlasovania. Ale presne pred tým vyzýval tu kolegov, že on si vždy nájde čas na to, aby bol na 

dôležitých rokovaniach. Tak už presne 40 minút tu nie je na rokovaní. To je prvý malý 

postreh. Ďalej aby sa pri prejednávaných bodoch programu venoval téme, ktorá je na stole, 

lebo dnes niekoľkokrát týmto porušoval rokovací poriadok. Pričom on sám veľmi často 

nabáda ostatných kolegov, aby dodržiavali rokovací poriadok. Takže poprosím ho do 

budúcna, aby ho dodržiaval tiež. A myslím, že vymýšľať tu nejaké slovné prestrelky tipu, 

pripadalo mi to trošku ako na trhu, že stiahnem bod, keď kolega sa zmestí do 3 sekúnd, tak 

myslím si, že to už úplne stráca úroveň. Zamyslime sa. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Skúsim trošku z iného konca, lebo vidím, že tu už zachádzame do osobných záležitostí. Práve 

čítam tlačové správy, ktoré hovoria o aktuálnom stave, čo sa týka korona vírusu. Myslím si, 

že to je dosť vec, ktorá by nás mala viac zaujímať jak kto, čo, jak sa vyjadril a čo robil, kedy 

a s kým. Boli prijaté opatrenia, ktoré sú pomerne by som povedal, sú veľmi tvrdé vzhľadom 

nato, že sme žili roky a roky úplne v kľude a pohode a teraz sme sa dožili takých opatrení ako 

je zavedenie hraničných kontrol, zatvorenie medzinárodných letísk na Slovensku, 

pozastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania, povinná karanténa pre ľudí 

prichádzajúcich z rizikových oblastí. Zatvorenie škôl a školských zariadení minimálne na 14 

dní. Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení. Obmedzená prevádzka obchodných 

centier. Cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu. Zatvorené budú bary, 

reštaurácie, lyžiarske strediská i wellnes centrá a aquaparky. Vnútroštátne vlaky budú 

premávať v prázdninovom režime. Čiže toto sú čerstvé správy z tlačovej...teda z denníka 

Pravda. Predpokladám, že nejaká tlačová agentúra doniesla na základe vyhlásenia vlády. 

Uvidíme, čo dôjde teda v konkrétnej podobe, čo bude nariadené a čo budeme musieť riešiť. 

Teraz som pred chvíľou dostal mail, ktorý hovoril o povinnostiach, alebo teda o uznesení, 

alebo nariadení teda ústredného krízového štábu zo dňa 09.03. Dnes píšeme 12-teho. Čiže po 

3 dňoch sa nám dostalo v nejakej podobe výstup z tohto, z ústrednej kríz... z ústredného 

krízového štábu. Tak dúfam, že teraz to bude trošku pružnejšie, aby sme vedeli zareagovať. 

Od pondelka majú byť ináč zavreté školy na 14 dní. Čiže to je správa aj pre rodičov, že si 

bude treba zabezpečiť opatrovanie detí a pod. Áno? Ďakujem za pozornosť.  



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s faktickou poznámkou, keď poprosím a potom dám slovo pani 

Tamásovej. Nech sa páči pán Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Netýka sa to reštaurácií pán viceprimátor. Je to mylná informácia, reštaurácie budú otvorené 

z hľadiska zásobovania obyvateľstva potravinami. Ale chcel by som vyzvať zriaďovateľa a ak 

by vedeli pružne zareagovať a veľmi citlivo zvážiť nutnosť zatvorenia škôl, ZŠ a MŠ na 

území mesta už od zajtrajšieho dňa. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani Mgr. Tamásovú. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakuje...ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení poslanci musíme počkať na  oficiálnu 

správu. To znamená, že ja musím mať zhora potom, z ministerstva školstva alebo ako povedal 

aj, aj pán zástupca, musíme to mať naozaj oficiálnou formou oznámené, aby sme vedeli 

potom, že od ktorého dňa potom zatvárame. Preto lebo, lebo nie je nám teraz momentálne 

z tlačovej správy my môžeme informovať školy, ale nariadiť im by sme mali na základe 

z vyššieho nariadenia. Takže ja vás poprosím o trpezlivosť, kým my dostaneme teda oficiálne, 

že odkedy a dokedy a proste akým spôsobom. My sme pripravení kolegovia už pripravujú aj, 

aj učiteľkám, učiteľom teda právne subjekty nebudem riešiť, lebo tam oni majú svojich 

štatutárov, riaditeľov. Oni budú postupovať tiež v zmysle toho, čo my teda vydáme, ale 

neprávne subjekty plánujeme potom dávať aj prácu na doma učiteľkám. Lebo na to zase 

v zmysle zákonníka práce máme právo. Keď budú doma 2 týždne. Takže predpokladám, že 

o takú hodinku o 2 hodinky budeme mať niečo oficiálne a hneď potom pošleme školám 

a zavoláme riaditeľom, aby oboznámili rodičov, aby oznámili, že ako budeme teda 

postupovať. Lebo momentálne na základe tej tlačovej správy my ešte nemôžeme.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Ja len na doplnenie. Myslím, že pán kolega Bischof mal na mysli práve zajtrajší 

deň. Predpokladám, že tie opatrenia budú od 16.01., ale zajtrajší deň by sa dal napr. vyriešiť 

riaditeľským voľnom. Lebo aj z môjho pohľadu je asi úplne zbytočné, aby zajtra išli deti, keď 

už od pondelka sa idú tvrdé opatrenia prijímať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  Nech sa páči pani Tamášová. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ešte jednu pripomienku. Ja by som chcela zavolať ešte aj pánovi Vargovi. Teda hygienikovi 

okresnému, čo on povie a samozrejme dáme pokyn aj na zajtrajší deň už potom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 



Ďakujem za slovo. Chcem len zdôrazniť, že zriaďovateľ má plné právo sa rozhodnúť 

autonómne. A tá situácia je jasná. Okresný hygienik vám nepovie nič nové. Tieto informácie 

tu bežia celý týždeň a ja  si myslím, že podceňovať túto situáciu alebo nejakým spôsobom 

zľahčovať odvolávaním sa na, na, na čakanie je podľa mňa...no môžeme sa zhrávať s ohňom. 

Keď to poviem diplomaticky. Naozaj je čas konať a netreba, netreba váhať a každý deň je 

dôležitý. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ani náhodou nechcem nič z tejto problematiky zľahčovať, ale ako sa pamätám, keď som ja 

bol dieťa tak som veľa času trávil u starých rodičov. A pravdepodobne aj v dnešnej dobe bude 

treba rozlúsknuť čo bude nielen A, ale čo bude B. Lebo počas letných, zimných a neviem 

akých prázdnin sú deti buď v škole, alebo u niektorých svojich starých rodičov, alebo určitý 

objem dovoleniek majú aj, aj rodičia, ale, ale čo s týmto ďalej v podstate, keď 

najohrozenejšou skupinou sú starší obyvatelia a deti sú väčšinou prenášačmi. Takže aj B 

musíme rozobrať. Nechcem to zľahčovať len, len aj B. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte aj ja k tomu. No a presne tu som ja. Áno jedna strana, druhá dobrá 

argumentácia a ja mám rozhodnúť o zavretí. Takže asi to je asi potom tá práca primátora, že 

má sa prikloniť a pritom áno ako pán Balázs, poslanec, má pravdu, pán Bischof má poslanec, 

pán poslanec Bischof má pravdu. Každý má pravdu, ale presne tak, že ten stred neexistuje. 

Takže ešte sa hlásil aj pán náčelník polície, mestskej polícii pán Ing. Hanuštiak. Nech sa páči. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v tejto súvislosti len chcel požiadať pána primátora resp. 

tajomníka krízového štábu, aby sme krátko ostali ako krízový štáb a prijali rozumné 

rozhodnutie. Nie takto čo jeden povie, druhý povie. Je na to orgán, ktorý má rozhodnúť a ten 

nech rozhodne a prijme zodpovednosť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak...ďakujem pekne. Takže po ukončení MZ zostaneme a rozhodneme sa, že či, ako vlastne 

postúpime. Dobre. Ako budeme postupovať. Nech sa páči ešte pán poslanec Lach s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len chcem upozorniť páni kolegovia ako vidím tu dobre mienenú snahu o riešenie tohto 

fakt vážneho problému. Len zas mesto je v pozícii, že môže robiť iba to, čo mu zákon 

povoľuje. Nemôže prekračovať svoje právomoci. Čiže musíme rozhodovať v medziach 

zákona. Lebo keby sme aj chceli...Takto je vyhlásená mimoriadna situácia v celom štáte. My 

môžeme vyhlásiť mimoriadnu situáciu na území mesta na základe čoho? Je tu výskyt 

potvrdení? A podobne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja podporím návrh pána Hanuštiaka. Osobne nesúhlasím s tým, čo 

povedal pán Lach, pretože si myslím, že tu nejde o to vyhlásiť a zavrieť mesto nejakými 



betónovými škatuľami zľava, sprava a niekoho sem nepustiť. To zase nie. To nikto 

nepovedal. Tak to vyznelo, že teraz karanténu v meste vyhlásime. Mesto nechce vyhlásiť 

žiadnu karanténu. Tu bol len návrh a ja som ho teda pochopil o ochranu detí a jednou z tých 

možností je to riaditeľské voľno. Súhlasím s jednou aj s druhou stranou. Podstatou toho 

celého, ako pán Balázs povedal, ja si teraz nepamätám právne ustanovenie, niekde som počul 

a myslím, že to bolo len v Čechách, že rodičia dostávajú opakovane OČR-ku a môžu o ňu 

požiadať v takomto prípade. Tzn. že jediný kto teda doplatí na to sú zamestnávatelia 

a podnikatelia, ktorí takýmto spôsobom zamestnávajú nejakých ľudí. Ale či to je alebo nie je 

takto právne postavené alebo možné, myslím si, že krízový štáb môže rozhodnúť aj v tejto 

intencii s tým, že jediná moja žiadosť alebo prosba je, pokiaľ sa rozhodne štáb, že teda udelí 

jednodňové voľno na základe ktor... na ktoré má ako zriaďovateľ právo, aby takýmto 

spôsobom dokázal informovať aj rodičov, prípadne aj zamestnávateľov, že teda takáto 

možnosť tu je a tí zamestnanci majú právny nárok na OČR-ku ako takú. A je to práve kvôli 

tomu ako si pán primátor povedal, že situácia, resp. pán Lach tiež, že situácia je vážna. Avšak 

treba rozhodovať tak, aby sme pokiaľ ľudia nie sú disciplinovaní a bohužiaľ jediným 

problémom v tejto, v šírení tejto choroby je nedisciplinovanosť ľudí. A proste keď to raz 

nejde malému decku nalátame na zadok, u dospelého je to trestný čin tak naozaj treba prijať 

také opatrenia aby ako som povedal zamestnávatelia, zamestnanci a aj tie deti mali tú ochranu 

zabezpečenú resp. aby sme im nejakým spôsobom tú ochranu dokázali v úvodzovkách 

nariadiť. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s takou myšlienkou ako pán poslanec Balázs povedal, hej, že my ešte by 

sme mohli pripraviť dajaké usmernenie pre rodičov, aby deti nepúšťali vonka, lebo aj tá pani 

sa ako...to je jeden problém deti keď sú hneď na tých prázdninách tak sa zlučujú. Ako vidíte 

už aj dneska pri fontáne som videl 12 detí. Hej. To je jedna. Potom to usmernenie, aby si 

neukladali deti ku starým rodičom, lebo dajaké usmernenie by sme dneska mali potom asi 

vypracovať a s tým by sme mohli sa potom pohnúť, aby sme potom nakoniec urobili to 

rozhodnutie zavrieť tie školy s tým, že aby všetci rodičia boli oboznámení, aký krok by 

nemali robiť. Takže si myslím asi, toto bude tá cesta. Ale na to si sadneme spoločne a budeme 

hľadať. Nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja som upozorňoval iba na to, aby sme  dodržiavali zákony. Zákon o civilnej ochrane, ďalšie 

zákony, ktoré riešia vyhlasovanie mimoriadnych situácií hovoria o dôvodoch. Tu vyhlásila, 

vyhlásil mimoriadnu situáciu, vyhlásila vláda. Vláda bude diktovať podmienky, teda určovať 

podmienky, ktoré sa majú plniť na štátnej úrovni. Nie my sme vyhlasovatelia mimoriadne 

situácie. Za prvé. Za druhé. My môžeme prijímať rozhodnutia, ktoré sú v právomoci mesta, 

v právomoci riaditeľov škôl a právomoci rodičov. Každý rodič môže dať decku 

ospravedlnenku do školy. Jeden deň pokiaľ sa nemýlim bez toho, aby doniesol potvrdenie od 

lekára. Dokonca 3. Hej. Čiže nástroje tu sú a teraz nepoďme sa predbiehať v tom, že kto dá 

lepší návrh, ale poďme riešiť veci...vecne tento problém. Prosil by som emócie nabok a riešiť 

to vecne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. Prosím zap...zapnúť. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vysvetlenie. Myslím, že sme sa pochopili. Ja ak môžem, 

nie som síce členom toho orgánu, ktorý o tom teda nejak rozhoduje, ale to usmernenie si 



myslím, že bude veľmi dobrým gestom v zmysle teda platnej legislatívy a toho čo môžeme. 

A urobme tie kroky pretože bohužiaľ tí ľudia nie sú disciplinovaní a skúsme im nejakým 

spôsobom si uvedomiť vážnosť situácie, ale nepanikárenie. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre tak keby som mohol na záver páni poslanci, aj zamestnanci mesta si myslím, vás 

poprosím, dneska výnimočne zostaňme tí, čo vedia niečo dodať, dajakú myšlienku, dajaké 

usmernenie, dajaký dobrý argument, aby sme po MZ ešte tu zostali pol hodinku a skúsili 

spoločne, lebo čím viac hláv tým viac rozumu. Aby sme našli dobré riešenie a vymysleli čo 

najlepšie usmernenie pre rodičov, pre riaditeľov a takto. Takže o toto by som vás poprosil. 

Takže urobíme najprv ukončenie, nakoľko sa nikto nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Takže vážení poslan...páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme 

vyčerpali. Prajem vám všetkým príjemný zvyšok dňa. Veľmi pekne ďakujem. 
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