
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 25. 03. 2021 
 

 

 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 22. 

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

v termíne mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. Vítam na diaľku poslancov mestského 

zastupiteľstva, pani hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka mestskej polície, hlavného architekta 

a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných 

spoločností, poverenú prednostku mestského úradu a vedúcich odborov mestského úradu. V 

súlade s us.. ustanovením § 30f ods. 2  poprosím dakoho, niekto sa napojil. Je niekto u nás 

v blízkosti, bo sa mi vracia.... ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, zmien a doplnkov z dôvodu opatrení v súvislosti  s ochorením COVID – 

19 sa rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostredníctvom 

videokonferencie. 

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

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

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

    Obrazovo – zvukový zoznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek 

bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. Konštatujem, že poslanci MZ zastupiteľstva 

boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 15, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Bolaček a pán poslanec Kellecsényi. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána poslanca Polláka a pána poslanca Dávida.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 04. 03. 2021 bol podpísaný 

overovateľmi, mnou a poverenou prednostkou mestského úradu. 

 

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

v pozvánke. Hlasujeme o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli a webovom 

sídle mesta v súlade §5 ods. 5 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

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

mestského zastupiteľstva slávnostného charakteru resp. zvolaného mimo schválený 

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

zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Kto je za? 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Podržte ešte tú rúčku nech to vidno. 

 



p. primátor Michal Domik 

Ešte nechajte trošku. Koľko máme 12? 11? Ešte dakto sa odhlásil. Poprosím aby všetci ešte 

ostali, aby sa to ... už? Dobre. Dobre. 

Za 12. Prosím odhláste sa. 13. Za 13. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? Nikto. 

Ďakujem. 

 

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

Stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sú podnety 

poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta.  Stále body rokovania  sa 

nezaraďujú na zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného harmonogramu 

zasadnutí a ustanovujúceho zasadnutia. Informatívne správy a odpovede na otázky poslancov 

z predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania. 

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

návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

 

Pristúpime k bodu č. 2 predložený materiál rieši Návrh na zaradenie školského účelového 

zariadenia do siete škôl a školských zariadení – Stredisko služieb škole so sídlom Šafárikova 

29, 048 01 Rožňava, od 01. 09. 2021 

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

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja poviem len toľko, že tento materiál sme dostali aj na finančnú komisiu, ktorá rokovala 

formou per rollam, to znamená, že každý si ten materiál preštudoval. Bola tam aj jedna, jedna 

otázka od jedného člena, teda niekoľko otázok od jedného člena komisie, na ktorú sme dostali 

písomné odpovede od pána Mareka Kmeťa, takže výsledne, výsledne vlastne všetci členovia, 

no všetci, nie som si istý či hlasovali úplne všetci, ale, ale tí ktorí hlasovali, tak drvivá väčšina 

podporila. Nikto, nikto nehlasoval proti komisii, alebo sa nezdržal. Čiže finančná komisia 

odporúča MZ tento materiál schváliť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre ďakujem pekne. Pán poslanec Mihók nech sa páči. 

 

p. poslanec Eduard Mihók 

Komisia vzdelávania na svojom zasadnutí tak isto rokovala o tomto materiáli a doporučuje MZ 

schváliť ten materiál v takto predloženej podobe v počte 8 hlasov sme boli jednotní. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. Alebo už, už nie? Ešte niekto sa hlási? Pán 

poslanec Kováč nech sa páči. Mikrofón nemáte... nemáš zapnutý. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Prepáč. Áno. Ospravedlňujem sa. Šafárikova 29 ak sa dobre pamätám je bývalé CVC-čko. Bude 

k dispozícii potom aj nejaká informácia o výške investícií do tejto budovy, resp. do nejakej 

rekonštrukcie a prípravy?  

 

p. primátor Michal Domik 

Šafárikova 29 je MsÚ. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Už som dávno nebol doma. Okej vďaka. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán poslanec Kováč hlásite sa alebo.... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Nie ďakujem. Zrušil som. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže nakoľko nikto sa nehlási do diskusie uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Kto 

je za? 14? Dobre. Takže 14 za. Prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa 

niekto hlasovania? Takže nikto. Veľmi pekne ďakujeme. 

 

Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného rokovania  sme vyčerpali. Prajem 

Vám všetkým pekný zvyšok dňa. Ďakujem pekne. 

 

 

 

 

 

Mgr. Alžbeta  T a m á s o v á      Michal  D o m i k 

zamestnanec poverený zastupovaním prednostu   primátor mesta 
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Ing. Filip  P o l l á k        Ladislav  D á v i d 

poslanec MZ        poslanec MZ 

 


