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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 04. 03. 2021  
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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 21. 

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

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

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

urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných 

spoločností poverenú prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu 

a všetkých prítomných. Oznamujem Vám, že v súlade s príslušným ustanovením zákona o 

obecnom zriadení som dňom 26. 02. 2021 odvolal pani doktorku Eriku Mihalikovú z funkcie 

prednostky Mestského úradu v Rožňave. V súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 

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

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

uskutoční prostredníctvom videokonferencie. 

 

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

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

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

zvukový zoznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek bezodkladne 

sprístupní po skončení rokovania. 

 

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

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 16 teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Pollák. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána Drengubiaka a pána Mihóka.  

 

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 29. 01. 2021 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Trošku teraz som si uvedomil, že mali sme zmeniť, že 

kto je za? Dobre? Asi tak. Máme 11 za. Trošku keď poprosím ešte o strpenie. Máme to 

komplikované počítať. Kto je proti? Pán Kemény ešte poprosím, lebo vám zostáva ruka hore. 
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Dobre. Proti nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Tak potom ostatní nehlasovali, ešte možno 

neboli pripnutí, pripojení dobre. Tak, tak a bude to ešte sedieť, lebo... Dobre? Pán Bolaček sa 

ospravedlnil na 10 minút. Berme to tak. Zmizla mi obrazovka.  

 

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

zmene je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prosím pánov poslancov, 

kto má zmenu k návrhu programu? Nikto. Takže pokračujeme. 

 

Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľ.... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Občanov netreba teraz čítať. Nemusí sa. Nie lebo nie sú prítomní. 

 

p. primátor Michal Domik 

Čiže nakoľko nemáme tu občanov, tak sme sa dohodli, že to trošku skrátime. Nebudeme čítať 

občanov.  

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Pán primátor píše mi aj Lacko Dávid, že sa nevie pripojiť vôbec.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Počítali sme aj s technickými výpadkami niektorých poslancov. Tak... dobre. Ja by som 

dal teraz ešte zahlasujte všetci, ktorí ste pripojení aby sme vedeli, že či môžeme pokračovať, 

alebo si zavoláme technickú pomoc. Lebo u nás obraz – pána Lacha vidím len čisto, vlastne 

dostal sa nám do obrazu. Neviem ako ostatní. Máme 10-tich zatiaľ. 11-ti. Takže sme 11-ti. 

Budeme pokračovať. Dobre? Ostatní potom môžu asi, požiadajú technickú pomoc, aby sa 

vedeli pripojiť.  

Prejdeme k bodu č. 3 a na sledujú Interpelácie poslancov. Nech sa pá...Vypnite sa všetci 

poprosím ešte zatiaľ. Dobre.  

 

Bod č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Počujete ma všetci? Vážený pán primátor aj vedenie mesta ja len 

veľmi krátko. Sa vám chcem veľmi poďakovať za to, že ideme dneska online formou, lebo 

vieme aká je situácia. Nie je neľahká. Čo som vám posielal a kopíroval list, možno trošku bol 

osobný a viem o čom ....hovoril, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste nehovorím to, že 

moje rešpektovali, ale mne ide o zdravie vás aj vašich rodín, keď človek niečo takéto prežil. 

Takže ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem za pochopenie kolegovia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Skoré uzdravenie. Pán Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tiež budem len stručný. Nakoľko som nebol spokojný s odpoveďou 

na moju interpeláciu z minulého zastupiteľstva, budem to priamo riešiť na mestskom úrade 

s príslušnými pracovníkmi. Takže aby sme šetrili čas. Ďakujem za odpoveď, ale nebol som 

spokojný. Budem to riešiť. Ďakujem.  

 



3 
 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto? Nikto. Dobre uzatváram tento bod. 

 

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

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. 

Hlasujme. Kto je za?  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Len by som sa chcel pripojiť a povedať, že aj Bolaček sa pripojil. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno vidíme. Vítame. Dobre odpojte sa. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Nikto. A máme potom 3 nehlasovali. Ďakujem pekne. 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5 Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2021 

Otváram diskusiu nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. prosím hlasujme kto je 

za? Už máme 14. Dobre. Odpojte sa. Ešte máme pána Balázsa a pána Ocelníka poprosím. 

Ďakujem. Pán Balázs ešte hlasuje. Pán poslanec Balázs počujete nás? Už, dobre.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Počujem. Už sa odpojilo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujeme pekne. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne.  

 

Nasleduje bod č. 6 Všeobecne  záväzné  nariadenie  o podmienkach  poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta – návrh 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja dávam návrh, aby sa hlasovalo o uznesení v zmysle odporúčania finančnej komisie. Tam sú 

v materiáli vidíte, že dala nejaké pripomienky a odporúčania finančná komisia, ale aj komisia 

športu a kultúry a cestovného ruchu. Ale v podstate to odporúčanie finančnej komisie 

zapracovalo aj tie odporúčania, ktoré sú športu a kultúry, cestovného ruchu čiže, čiže to 

obsahuje aj tieto 2 odporúčania. Ak by boli ešte nejaké otázky pripomienky, tak môžem 

vysvetliť o čo ide.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Bolaček nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakuje za slovo. Dobré ráno všetkým. Tak ako som na zasadnutí finančnej komisie vyjadril 

svoje výhrady  voči, voči tejto zmene, tak chcem to urobiť aj teraz. Nemyslím si, že, že dotácie 

a činnosť klubov by mali, by sa mali zmeniť až do výšky 50% na platy trénerov a, a lektorov. 
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Myslím si, že títo ľudia sú hradení z iných zdrojov a teda, že dotácia má smerovať primárne na 

deti, prípadne na nákup nejakej športovej výbavy a podobne, ale nie na platy trénerov. A keď 

už tak nie vo výške 50%. Preto bude aj môj návrh na zmenu tejto výšky z 50-tich na 20%. 

A taktiež chcem ešte dopovedať, že pán primátor ako odprezentoval na zasadnutí finančnej 

komisie, že vlastne toto sa aj tak sčasti už deje a my sa snažíme len nejak zlegalizovať reálny 

skutkový stav. Nemyslím si, že toto je správne. A v prípade ak máme pochybnosti o tom, že 

dotácie nie sú využívané tak, ako uvádza platné VZN, tak by sme mali konať a už týmto 

subjektom dotácie neposkytovať a nie legalizovať nesprávne využitie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Keď môžem k tomu niečo povedať. Tak to sa stalo u basketbalistov, bývalý pán 

poslanec, ktorý bol štatutárom, alebo nebol štatutárom tak presne asi toto sa dialo, ale asi ani 

nie. Boli to faktúry, ktoré boli legálne, ale boli nelegálne. Hej. Boli fiktívne faktúry a verím 

v to, že nebudem, nechcem menovať, že aj ten pán poslanec tie peniaze nechcel si nechať pre 

seba, ale chcel zaplatiť možno tých trénerov hej. Takže fakturovali cesty a takto. Nechceme, 

aby aj ostatní štatutári boli k tomuto dajak donútení, lebo potrebujú tie peniaze, tých trénerov. 

Veľmi rád by som chcel nájsť zdroj. Rád, tak ako pánovi Bolačekovi som povedal ......ponúkam 

každému klub. Môže zobrať klub, ktorý sa vie postarať o 140 detí bez dotácie mesta. Na celom 

Slovensku tie dotácie sú 10-násobne vyššie ako u nás v Rožňave. Takže si myslím, že to je 

jedna z tých najdôležitejších zložiek, ktoré vlastne, ktoré vlastne potrebujú tieto kluby 

zabezpečiť a zabezpečiť. Už nie je tá doba, že tréneri prídu zadarmo pracovať, ale svoj voľný 

čas venujú deťom, ale aj oni majú svoje deti takže aby to bolo vyrovnané tak určite potrebujú 

dajakú odmenu za svoju prácu naviac. Pán poslanec Kemény nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dobrý deň prajem všetkým. Ja chcem upozorniť a zároveň sa spýtať, či náhodou si neodporujú 

článok 2 bod 5 s článkom 6 bod 4 písm. b. jedná sa o tieto spomínané už úhrady alebo možnosti 

úhrad mzdových nákladov pre trénerov. A v jednom sa navrhuje a v druhom sa nepovoľuje.  

 

p. primátor Michal Domik 

Po novom je to už v návrhu pána poslanca Kuhna.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To je keď môžem reagovať na to. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To je vlastne presne ten bod, kde sme sa zhodli komisie, vlastne s tým ako prvá prišla komisia 

športu, akceptovala to aj komisia kultúry aj finančná to zapracovala, že teda áno to je ten 

doplnenie článku 6, ods. 4 písm. b o text okrem prípadu uvedeného v článku 2 ods. 5. Čiže 

dávame výnimku na, na odmeny, odmeny trénerom. Tam sa potom zmenilo tam je vlastne tá, 

tá ten dodatok finančnej komisie, že teda o nebudú pôvodné, pôvodný argument, že len mzdy 

trénerov, ale my sme tam mali na finančnej komisii diskusiu o tom, že nie len tréneri športových 

klubov, ale sú aj, aj kultúrne organizácie, nejaký tanečný klub. A tanečný klub môže mať možno 

trénera, možnože to je niečo iné, tak sme tam dali tú formuláciu lektorov, pri tréneroch sme 

dali, že teda to má byť tréner s licenciou, pri lektoroch lektor s kvalifik...odbornou, odbornou 

spôsobilosťou. Čiže, čiže táto výnimka je zapracovaná. Má sa to teda týkať nie len trénerov, 

nemá to byť určené na platenie nejakých funkcionárov, čiže nejakých, z tých peňazí nemá byť 
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platený predseda klubu, tajomník klubu, pokladník klubu, ale len, len tréner. A ešte tak k tej 

poznámke kolegu Bolačeka. Ja s ním absolútne súhlasím, že dotácie na šport a kultúru by mali 

primárne smerované na športovaní detí a mládeže, ale aj kultúrne kluby detí a mládeže. Len ak 

chcete mať športový klub napr. detí, tak potrebujete zaplatiť nie len priestor, kde sa tá aktivita 

odohráva, či nejaké ihrisko, alebo telocvičňu, nielen dresy a náčinie športové, ale aj toho 

trénera, ktorý sa tým deťom venuje. Čiže, čiže ja nemám problém s tým, ja som súhlasil aj s tou 

výškou tých 50%, aby to boli proste tréneri, lebo ak, ak, ak sa nedá, nebude vzťahovať dotácia 

no tak dobre zaplatíme telocvičňu, ale nakoniec tí rodičia tých detí budú musieť zaplatiť toho 

trénera, lebo málo je takých fanatikov, ktorí sa budú niekoľko dní v týždni, niekoľko hodín 

venovať deťom absolútne zadarmo. A ešte si možno platí aj cestovné. Takže toľko som k tomu. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 

Bolačeka o pozmeňujúci návrh. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Najprv Kuhn. Najprv Kuhn, lebo finančná komisia. Najprv návrh pána poslanca Kuhna. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ale on len... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Aby sa hlasovalo o návrhu finančnej komisie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ale je tu pozmeňujúci nie? Najprv to. Ja by som. Poprosil by som pán. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Sa hlasuje podľa poradia v akom boli predložené. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre takže dávam hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca Kuhna. Nech sa páči. 

Dobre. Prosím. Ešte raz poprosím kto je za? Lebo niekto medzi tým sa vypol. Dobre. Môžete 

sa odpojiť. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 4.  

 

p. primátor Michal Domik 

4 sú hej. Už hlasoval pán poslanec Bolaček. Už je tam. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nie zdržal sa. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Moje hlasovanie tam nebolo vidno, ale ja som za. Karol Kováč. 

 

p. primátor Michal Domik 

Videli sme. Prosím odhláste sa. Dobre.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
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Ja si myslím, že môj pozmeňujúci návrh už nemá zmysel, keď sa, keďže sme schválili podľa 

návrhu finančnej komisie. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dobre. Takže hlasujeme o celkovom návrhu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Hej. Hej. Tak poprosím hlasujme o celkovom návrhu. Kto je za? Dobre, že by sme dali potom 

kto je za dobre? Budem to keď dovolíte aj čítať. Za Karol Kováč, Matúš Bischof, Michal 

Drengubiak, pán Kellecsényi, pán Ivan Kuhn, pán Lach, pán Breuer, pán poslanec Dávid, pán 

poslanec Beke, pán poslanec Mihók. Dobre. Kto je proti? Prosím odhláste sa. Pán poslanec 

...dobre máme. Kto je proti? Nikto. A zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Bolaček, pán 

poslanec Burdiga, pán poslanec Kemény a pán poslanec Balázs. Prosím odhláste sa. 

 

V bode č. 7 pristúpime k Zásadám  pre  určovanie  výšky  nájomného  za  nájom  a podnájom 

nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na zmenu 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Keďže je tam menšia nepresnosť v § 3 ods. 11 navrhujem škrtnúť 

euro a napísať euro/akcia, aby to bolo jednoznačné. Je to len technický detail. Ďakujem. ˇ 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len konštatujem že komisia, finančná komisia odporúča schváliť tento návrh a myslím, že aj 

návrh pána Drengubiaka nie je v rozpore s týmto odporúčaním. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán posla...hop pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. mám pozmeňujúci návrh. Tak isto ako som mal na zasadnutí komisie 

finančnej a to na strane 14 OKC, verejné WC v OKC, divadelné predstavenie. Chcel by som 

vyňať z tohto divadelné predstavenia organizované mestským divadlom Actores. Ide o to, že 

mestské divadlo Actores keď organizuje divadelné predstavenie v priestoroch budovy OKC 

platí okrem priestorov, okrem prenájmu priestorov platí aj za, za WC, kde podľa nového 

ustanovenia to bude 10,90 za akciu, za divadelné predstavenie. Príde mi to, že posúvame len 

peniaze. My dávame ako mesto, podporujeme v činnosti mestské divadlo, mestské divadlo zase 

tieto peniaze posúva technickým službám. Nejedná sa pri tých, pri tejto položke WC o nejaké 

veľké sumy. Ročne je to cirka 60 predstavení, tzn. nejakých 650 eur čo by sme mohli vyjadriť 

aj ako dobré gesto pre, pre divadlo, aby si nemuseli ešte extra platiť počas predstavení, ktoré 

oni organizujú ešte aj za WC. Takže ešte raz zopakujem pozmeňovací návrh. Divadelné 

predstavenie okrem predstavení organizovaných mestským divadlom Actores. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka 

o pozmeňujúci návrh. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Navrhujem aby v § 3 ods. 11 sme škrtli euro a napísali euro/akcia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujme kto je za? 15. On ešte nehlasoval. Už. Nemala si tam? 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže proti. Môžete sa vypnúť, ale sme všetci za. Vypnite sa. Pán poslanec Demény... 

ste sa, ďakujem. Dobre. Poprosím pána poslanca Bolačeka o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Takže doplniť na strane 14 OKC, verejné WC v OKC, divadelné predstavenie, okrem 

predstavení organizovaných mestským divadlom Actores. Okrem divadelných predstavení 

organizovaných mestským divadlom Actores. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujme. Kto je za? Za pán Bolaček, pán poslanec Balázs, pán poslanec 

Beke, pán poslanec Ocelník, pán poslanec Kemény, pán poslanec Lach a pán poslanec Burdiga. 

7 ďakujem. Môžete sa odpojiť. Kto je proti? Pán poslanec Kováč, pán poslanec Bischof, pán 

poslanec Mihók, pán poslanec Kelecsényi, pán poslanec Demény, pán poslanec Drengubiak 

a pán poslanec Breuer. 7-dmi. Máme všetkých? Prosím odpojte sa. Pán poslanec Demény 

odpojte sa. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Kuhn. Dobre.  

 

A teraz ideme hlasovať o celom návrhu. nech sa páči. Kto je za? Za celkový návrh. 14. Ďakujem 

pekne. Odhláste sa. Pán poslanec Demény taktiež. Ďakujeme. Kto je proti? Pán poslanec Beke. 

Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre.  

 

Pristúpime k bodu č. 8 k majetko-právnym záležitostiam. 

V bode 8/1 Reformovaná  kresťanská  cirkev  na Slovensku,  Cirkevný  zbor Rožňava,  Kósu-

Schoppera  25,  Rožňava  -  uzavretie dodatku  ku kúpnej zmluve 

Otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem aby sme hlasovali podľa odporúčania komisie 

finan....komisie  výstavby, s ktorou sa stotožnila aj komisia finančná. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

pána poslanca Drengubiaka. Kto je za? 15 máme. Okrem Karola Kováča všetci. Dobre. Prosím 

odhláste sa. Ja som sa zdržal pán primátor. Dobre. Ďakujeme pekne. Ešte poprosím pána 

poslanca Burdigu, aby sa odhlásil. Ďakujem.  

 

Hlasujme o celkovom návrhu. Kto je za? 15. Dobre. Pán poslanec Kováč zdržal ste sa?  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja som hlasoval za v tomto prípade pán primátor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Aha dobre ja som si... 
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p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Je tam rúčka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 15 sme napočítali. Som už ani nepozeral ja. Okej. Tak ideme podľa toho. Odpojte sa 

všetci. Aby sme to našli. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ak som dobre spozoroval, tak pán Balázs nehlasoval. Tak sa môžeme jeho spýtať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Ocelník ešte nech sa odhlási. Ďakujeme. Ešte je tam.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ospravedlňujem sa. Som odskočil do druhej kancelárie. Takže preto som nehlasoval.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ako dopadlo hlasovanie. Ako dopadlo hlasovanie prosím vás. 

 

p. primátor Michal Domik 

15 za.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže, takže prešlo, takže nie je podstatné, či budem hlasovať či nie. Však?  

 

p. primátor Michal Domik 

Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Dobre. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8/2 Reformovaná  kresťanská  cirkev  na Slovensku,  Cirkevný  

zbor Rožňava, Kósu-Schoppera 25, Rožňava – doplnenie uznesenia MZ č. 160/2020 

Otváram diskusiu. nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusii. Hop. Nech sa.. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len skonštatujem, že komisia finančná aj komisia výstavby odporúčajú materiál schváliť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je za? 15. Pán Ocelník. Prosím 

odhláste sa. Ďakujeme. Trošku už teraz pán Ocelník skočil tam. Takže už 16-ti. Môžem 

poprosiť pána poslanca Ocelníka? Vy ste ešte na poslednú chvíľu dali, že za? 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Počuješ? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 
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p. poslanec Roman Ocelník 

Zamrzol som, takže som až neskoršie vedel.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže platí, že za? 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Platí áno.  

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Ďakujem pekne. 16-ti za, takže proti 0 a zdržal sa 0. 

 

K bodu rokovania č. 8/3 Jaroslav  Florek  a manželka  Margita  Floreková,  Kúpeľná  13, 

Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu 15 eur 

za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je za? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Mal by som to predniesť ako pozmeňujúci návrh? Je to už priamo v materiáli, takže to nemusí 

byť predložené ako pozmeňujúci návrh.  

 

p. primátor Michal Domik 

Zatiaľ máme 13. 14. Dobre. Prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania?  

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8/4 Jozef Orosz, Ulica Jána Brocku č.22, Rožňava – zverejnenie 

zámeru prenájmu pozemku mesta 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná odporúča schváliť prenájom pozemku a asi môžem povedať aj za komisiu 

výstavby, že aj komisia výstavby odporúča.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno môžeš. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Prosím hlas....Uzatváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Prosím hlasujme. 15-ti. 

Okrem pána poslanca Burdigu. Už aj 16-ty. Už aj pán poslanec Brudiga. Prosím odhláste sa. 

Proti nikto, zdržal sa nikto. Pán poslanec áno dobre, aj pán poslanec Lach sa už. Ešte pán 

poslanec Beke nám svieti. Prosím odhláste sa. Ďakujem.  

 

K bodu rokovania č. 8/6 pán Ing. Peter Fábián, Alej Antona...preskočil som? Aha dobre. 

Ospravedlňujem sa.  
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Ešte prejdeme k bodu rokovania č. 8/5 Agáta Focková, Mierová 20, Rožňava - prenájom 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte kto je za? 16. 16. Všetci 16-ti. Prosím 

odhláste sa. Proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Poprosím Grétku, pán poslanec Kuhn tak isto. Ďakujem pekne.  

 

K bodu rokovania č. 8/6 Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh na 

majetkovoprávne  usporiadanie  pozemkov  pod  miestnymi komunikáciami 

Otváram diskusiu. Pán Bolaček nech sa páči. Prepáčte pán poslanec Kuhn bol prvý bo ho hodilo 

prvého. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predložený návrh na majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Najprv by som sa chcel opýtať pána primátora, lebo viackrát vyjadril 

podozrenie, že v tomto prípade mohol nastať aj trestný čin, keďže bolo vyjadrené podozrenie, 

že pán Fábián a právny zástupca mesta mohli byť dohodnutí a z toho dôvodu mesto nestihlo 

lehoty a prišlo k ujme 200 tisíc eur. Pán primátor sa viackrát vyjadril, že v tomto prípade podal 

trestné oznámenie, kdežto na jednej z posledných komisií, zasadnutí komisie finančnej na konci 

roka 2020 sa pán primátor už len vyjadril, že sa vyhrážal podaním trestného oznámenia. Tak 

rád by som vedel skutkový stav, či v tomto prípade konajú, alebo boli upozornené orgány činné 

v trestnom konaní, alebo či si mesto niekde chce aj uplatniť túto ujmu, ktorú pravdepodobne 

utrpelo. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže keď sa môžem k tomu vyjadriť nepovedal som, že podal som trestné oznámenie určite. 

Zvažoval som a bolo to aj v rámci tej dohody, že urovnanie príde presne takouto formou, že 

pán Fábián nám predá pozemky za tú sumu, za ktorú sme sa dohodli. S tým, že túto sumu, ktorú 

vlastne vysúdil takým štýlom ako vysúdil tak nebude od nás vyžadovať. Práve o túto zmluvu 

teraz momentálne ide, že si dá pokut ak bude do roku 2022, keď dobre viem, od nás požadovať 

túto sumu, kým nepôjde ku predaju pozemkov, tak túto sumu od nás nebude žiadať a keby ju 

žiadal tak by bol pokutovaný rovnakou sumou, ako by žiadal. Takže túto zmluvu podpísal. Aby 

k tomu... Takže prišlo k zmieru a vyjednali sme taký zmier, aby sme sa nevláčili po súdoch, 

aby sme zas nezaťažovali MsÚ a všetkých občanov mesta. Takže vyjedal som tento zmier 

a kvôli, keď tá dohoda toho zmieru, ktorú momentálne dali sme do hlasovania. Pán poslanec 

Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
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Áno. Tak či to chápem správne. Teda už nepovažujeme tento prípad za nejakú ujmu pre mesto 

a už neplatí, že si budeme vymáhať niečo od právneho zastúpenia mesta, ktoré podľa nás 

v tomto prípade pochybilo a necháme to tak? Čiže 200 tisíc eur sa teraz tvárime, že s pánom 

Fábiánom sme sa teraz dohodli a nič sa nestalo? 

 

p. primátor Michal Domik 

Ujmu mesto nedostalo žiadnu. Mesto momentálne nemá žiadnu ujmu. Mohli by sme iba vtedy 

pána advokáta riešiť, pána právnika, keby sme mali ujmu. Ale momentálne tá ujma nie je 

žiadna. S pánom právnikom sme rozviazali zmluvu a máme ešte stále možnosť, keby do 

budúcna, máme aj tieto tromfy, že by sme mohli. Ale všetci právnici sú poistení len na sumu 

100 tisíc, aby sme vedeli aj tú druhú stranu tak radšej sme to riešili takto kompromisom, lebo 

by sme aj tak, keď už ten právnik nám urobil takúto ujmu v hodnote 200 tisíc, bolo by to na 

dokazovaní, aj tak by sme od neho mohli vymáhať potom len 100 tisíc. Aj tak mesto by bolo 

škodné 100 tisíc na konci dňa. Takže riešili sme s týmto, že ide to úplne do strate a pri predaji 

pozemkov, alebo pri kúpe pozemkov od pána Fábiána si nebude nárokovať tieto vysúdené 

peniaze. Takže to je to súčasťou tejto zmluvy. Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ešte pán primátor... 

 

p. primátor Michal Domik 

Máte ešte..... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

....ešte by som na vás, keď môžem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Celkom som teda nepochopil, že či neprišlo k ujme, prišlo k ujme 100 tisíc, alebo prišlo k ujme 

200 tisíc. Táto suma, za ktorú pánovi Fábiánovi tento pozemok, od neho tento pozemok budeme 

nadobúdať vlastne jemu vykrýva aj túto časť, na ktorú má už aj exekučný titul. Čiže 

jednoznačne z môjho pohľadu k ujme prišlo. K ujme vyše 200 tisíc eur. Nemusíme to tu 

rozvádzať, všetci vieme, ako k tomu došlo. Ja som len dúfal, že bude vyvodená aj nejaká 

zodpovednosť. Žiaľ ani v tomto prípade sa tak asi neudeje. Z môjho pohľadu ja za tento návrh 

hlasovať nebudem. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je za? 

12. Áno. Takže 12-ti za. Prosím odhláste sa. Kto je proti? Nech sa páči. Jeden. Pán poslanec 

Bolaček. Prosím odhláste sa. Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Pán poslanec Kemény a pán 

poslanec Kováč. Ďakujem môžete sa odhlásiť. 

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 8/7 Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie 

majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Prosím hlasujme kto je 

za? 13. Prosím odhláste sa. Ďakujem. Hlasujme kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 

Nikto. Ďakujem. 
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Prejdeme k bodu rokovania č. 8/8 názov správy: Vyňatie majetku  zo správy Technických 

služieb mesta Rožňava a protokolárne odovzdanie majetku do správy pre Odpadové služby 

mesta Rožňava 

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

za? 16 všetci. Prosím odhláste sa.  

16 za, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8/9 Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava 

-  protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 

Ešte moment. Ešte pred tým ako otvoríme diskusiu prosím pána Drengubiaka, dobre už máme 

čistú obrazovku. Otváram diskusiu. Nech sa páč. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujme. Kto je za? 

16 za, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode rokovania č. 8/10 Základná škola, Zlatá 2 Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku 

mesta do správy 

Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. Otvá...Alebo moment ešte trošku. Ešte kým otváram, 

otvorím diskusiu tak prosím odhláste sa, lebo nám tam zostali. Dobre. Ďakujem. Otváram 

diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je za?  

16 za proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 8/11 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice-  

prehodnotenie podmienok uzatvorenia zmluvného vzťahu 

Ešte predtým ako otvorím diskusiu prosím odhláste sa. Poprosím ešte pána Kuhna odhlásiť sa 

aj pána  poslanca Keménya. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán 

poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia neodporúča schváliť výšku odplaty  za zriadenie vecného bremena a trvá na 

stanovení v zmysle Zásad s hospodárením s majetkom mesta. Ak by mali kolegovia nejaké 

otázky, tak môžem k tomu niečo povedať na základe diskusie na finančnej komisii. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je za? 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Pán primátor treba ešte raz dať zrozumiteľne návrh na hlasovanie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Pán primátor bolo zmätočné hlasovanie. Ešte raz poprosím tento bod. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ivan by mal predniesť nie? 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď dovolíte prečítam celé uznesenie, aby ste vedeli o čom budeme hlasovať. Dobre? Návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výšku odplaty za zriadenie vecného 
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bremena podľa odborného posudku pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., so 

sídlom Komenského 50, Košice, v rámci stavby Rožňava, Ul. Zoltána Fábryho Rožňava –

rekonštrukcia vodovodu. Ukladá vypracovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa ospravedlňujem, že som nebol dostatočne možno zrozumiteľný. Čiže odporúčanie 

finančnej komisie bolo, že nesúhlasiť s týmto návrhom podľa, podľa odborného posudku, ale 

s tým, že finančná komisia trvá na tom pôvodnom uznesení, ktoré sme my prijali. Čiže, čiže 

odporúčanie finančnej komisie je hlasovať proti tomuto uzneseniu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Prosím hlasujem. Kto je za? Pán poslanec Balázs, pán poslanec Kemény, pán 

poslanec Burdiga. Dobre? Ďakujem. Odhláste sa. Kto je proti? Ešte poprosím pána poslanca.... 

Mám prečítať nahlas? Budete sledovať? Máte 12? A ešte nám chýba niekto. Prosím odhláste 

sa. Ešte pán poslanec Balázs prosím. Ďakujem pekne. Kto sa zdržal hlasovania? Dobre. 

Ďakujem pekne.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prepáčte chcem sa opýtať. Bude s týmto hlasovaním všetko v poriadku? hlasovali sme proti 

niečomu, ale vlastne záver je taký, že sme niečo odhlasovali? Je toto v poriadku? Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Neschválil sa návrh.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kolega Kuhn to vysvetľoval tak, že trvá na pôvodnom. Takže on sa tváril, alebo no ako som 

z jeho slov vybral, že vlastne odhlasoval podľa toho pôvodného. Hej. Neviem, či som to dobre 

pochopil. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán kolega Kuhn dal avízo, že ...... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
To znamená, že sa.... 

 

p. primátor Michal Domik 

...len to nepovedal. Hej. Prvok v prvej jak sa, v prvom návrhu a nebol to návrh, ale v prvej 

diskusii povedal, že, nepovedal, že neodporúča. Takže boli zmätený poslanci, že čo vlastne 

finančná komisia odporúčala.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno, ale tým, že sme  hlasovali proti sme schválili vecné bremeno podľa návrhu pána Kuhna? 

Toto mi nejde do hlavy.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Zostane tak ako bolo doteraz, že sa nemení mestské bremeno podľa zásad. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dobre. Ďakujem. Dobre.  



14 
 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem.  

Prejdeme k bodu rokovania č. 9 názov správy: Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava na 

obdobie 2021 - 2026 s výhľadom do roku až 2030 

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

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dobrý deň vážení kolegovia. Ja som vám poslal v nedeľu e-mail, v ktorom som stručne zhrnul 

svoj názor na, na samotný dokument. Na začiatku chcem poďakovať všetkým, ktorí tento 

dokument vypracovali. Je to podľa môjho názoru jeden  z najlepších dokumentov, aké kedy 

Rožňava mala a má. Ja som si s vašim dovolením dovolil zastupiteľstvo navrhnúť doplniť 

v Hlave 4 dva také body, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité a mali by sme  ich neopomenúť, 

resp. si zaslúžia aby boli spomenuté v takom rozsahu ako som to uviedol a to je finančná 

gramotnosť a ochrana životného prostredia. Myslím si, že by nemali zaniknúť v rámci, v rámci 

nejakých ostatných bodov a mali by byť prioritne navrchu. Ochrana životného prostredia je 

jedno jednoznačná. Stav našej planéty, ako sa chováme k odpadom, ako sa chováme 

k ovzdušiu, svetelná reklama a pod. si myslím si, že zaslúži si neustálu agitáciu, neustálu 

osvetu. A čo sa týka finančnej gramotnosti tú by som tiež veľmi rád zdôraznil hlavne  kvôli 

tomu, že mladí ľudia dosť často podliehajú rôznym tlakom finančných inštitúcií. Nedokážu 

svoje peniaze nejakým spôsobom nakladať s nimi podľa uváženia, resp. dobrej vôli a sú pod 

tlakom, alebo teda resp. nechajú sa ovplyvniť rôznymi, rôznymi inštitúciami, rôznymi 

maklérmi. Takže toto by som zdôraznil a potom čo sa týka tých  troch pilierov ako takých ten 

materiál je tak obsiahly, že sa mi zdá, že tie informácie resp. tieto 3 body tam nejakým 

spôsobom ani nie zanikli, ale sú rozptýlené vo viacerých, vo viacerých zložkách tak som si 

myslel, že s takýmto stručným zhrnutím a s nejakým dajme tomu nejakú hlavu a pätu si 

myslím, že by tak, takto by to mohlo teda mať. Ináč nemám žiadne iné pripomienky. Čo sa týka 

pripomienok formálnych tie som zaslal e-mailom a myslím, že boli zakoncep...zakomponované 

do toho materiálu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tak najprv v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým 

ľuďom, ktorí sa podieľali na tejto koncepcii. Je to pre mesto naozaj výrazný a veľmi dôležitý 

krok. V druhom bode chcem povedať a ubezpečiť kolegu Kováča, že všetky body, ktoré 

posielal sú zapracované, sú v dostatočnej miere zastúpené jeho výhrady. A do budúcnosti by 

som ho chcel poprosiť, aby všetky námietky a návrhy, ktoré ku takémuto bodu má, alebo bude 

mať tak by bolo vhodné, aby boli zasielané v termínoch, ktoré platili pre všetkých. A po tretie 

taká poznámka ešte, že opakované návrhy, ktoré už boli zapracované viackrát na jeho žiadosť, 

alebo opakované zasielanie takýchto návrhov len zbytočne potom rozbíjajú materiál. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem aj ja. Ja sa tiež chcem poďakovať hlavne každému, čo sa podieľal na tej 

koncepcii. Ja by som chcel podotknúť, že finančná gramotnosť je aj teraz zaradená do 



15 
 

predmetov a väčšina predmetov to má, má zaradené v tých DVVP plánoch. Takže ja si myslím, 

že aj v tom materiály to je spomenuté, len možno nie tak, ako si on predstavoval. Možno by 

k tomu ešte vedela pani vedúca odboru niečo povedať. Myslím si, že aj ona sa vyjadrí. Ďakujem 

za slovo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak by som poprosil pani Tamásovú. Sedí vedľa mňa. Bude zastupovať môj 

monitor. Dobre? Takže nenechajte sa dať do omylu, takže jej odovzdám slovo. ďakujem pekne. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor a vám pekný deň vám prajem páni poslanci. V úvode mi 

dovoľte poďakovať každému, každej jednej osobe kto sa spolupodieľal na tvorbe koncepcie. 

Tzn. rodičom, žiakom, pedagogickým zamestnancom, ale aj širokej verejnosti, lebo materiál 

bol zverejnený aj na stránke mesta a bola možnosť, teda dostala možnosť aj verejnosť 

pripomienkovať. Aj sme dostali pripomienky a po prerokovaní týchto pripomienok aj 

s odborníkmi aj s komisiou vzdelávania. Tie, ktoré sme považovali za aktuálne, za naozaj také 

body, ktoré tam musia byť, mali by byť všetko sme zapracovali. Ak dovolíte ja by som naozaj 

stručne sa chcela vyjadriť ku tým bodom, ktoré, ktoré sme dostali od pána Karola Kováča. On 

tam uviedol, že je veľmi dôležité spomenúť v koncepcii určenia a priority parametrov kontroly 

výchovno-vzdelávacej činnosti v školách a školských zariadeniach. Určenie priority 

parametrov kontroly. Výchovno-vzdelávací proces, východno-vzdelávaciu činnosť môže 

výnimočne kontrolovať iba štátna školská inšpekcia. Na to zriaďovateľ vôbec nemá právo, 

nemá kompetencie. Takže ja by som to tam kvôli tomu nedala, lebo tým by sme zasahovali do, 

do kompetencii iných štátnych kontrolných orgánov. Pán Kováč tam spomína aj INEKO 

hodnotenie, áno, je to jeden zo spôsobov, jeden z možností ako hodnotiť školy, ale na stránke 

INEKO je jednoznačne napísané výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých 

škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napr. rozdiely v sociálnom zázemí. 

Nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže, čiže to aké 

zručnosti a vedomosti školy v danom období odovzdá svojim žiakom. To pre nás znamená, že 

INEKO nemôže byť na prvom mieste  pri hodnotení škôl. Ďalšie v druhom bode pán poslanec 

spomína profesijný a osobnostný rozvoj učiteľov a pedagogických pracovníkov. Všetko je 

zahrnuté v zákone. Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch bol prijatý v roku 

2008 a platí dodnes a teraz je práve, prebieha pripomienkové konanie, tak ja si myslím, že to 

čo už raz máme v zákone resp. profesijných štandardoch pedagogických a odborných 

zamestnancoch čo je rezortný prepis ministerstva školstva, tak nie je potrebné dať ešte aj do 

koncepcie. Za 3 kľúčové kompetencie čo spomínal pán poslanec sú spomenuté vo viacerých 

častiach koncepcie. Dokonca celá kapitola č. 4 je o prioritách regionálneho školstva, ale 

konkrétne strana 107 základné priority, strana 65 časť 4.2 ods. 2 rozvíjanie kľúčových 

kompetencií atď. a dokonca kapitola č. 6 je o prepojení kľúčových výstupov dotazníka 

a základných priorít koncepcie. Takže nie je to iba v teoretickej rovine je to riešené, ale naozaj 

na základe týchto výsledkov týchto hodnotení, ktoré sme dostali od škôl. A za 4, áno, ochrana 

životného prostredia. Musím povedať, že ja som učila chémiu a v rámci medzi predmetových 

vzťahov tzn. aj na hodinách biológie, chémie, fyziky je to súčasťou učebných osnov. Dokonca 

školy sú zapojené do rôznych projektov. Ale áno má pravdu pán poslanec, ja odporúčam potom 

ochranu životného prostredia, alebo posilnenie tejto témy, alebo, alebo nejakých aktivít uviesť 

potom ako vo SWOT analýze ako príležitosť pre vás, čo by sme potom dali samozrejme do 

akčného plánu a tam by sme už konkrétne sa tomu venovali. A finančnú gramotnosť máme 

zapracovanú v časti 4.3 na stranách 66 a 70 tzn. my tam nemáme zvlášť finančnú gramotnosť, 

ale tam máme aj čitateľskú, lebo si myslíme, že čitateľská gramotnosť a finančná gramotnosť, 
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dokonca už aj digitálna gramotnosť treba spolu riešiť, lebo, lebo jedno s druhým súvisí. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem len pripomenúť kolegovi Bischofovi, že ako poslanec 

MZ mám právo do nejakého dátumu vyjadriť svoj názor k materiálom. Mňa mrzí, že to bolo 

nejakým spôsobom podľa neho na poslednú chvíľu, ale toto právo som využil. Ja k tomu čo 

povedala pani vedúca odboru, pani Tamásová, chcem povedať len 2 veci. Opakujem ešte raz 

naozaj je toto čo tu je, mal som pocit, že by to bolo treba z toho materiálu vytiahnuť, urobiť 

z toho takúto syntézu, tieto 3 piliere tam takýmto spôsobom uviesť. Môžem potvrdiť, že naozaj 

je to rozptýlené. Pre mňa je to koncepcia a koncepcia ako taká by mala mať podľa mňa nejaké 

ťažiskové body a tieto z celého toho materiálu vidím ako najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie 

vytiahnuť. Čo sa týka samotnej toho prvého bodu pani Tamásová troška proti sebe hovoríte. 

Nenašiel som rýchlo, v ktorom bode hovoríte o autorelevácii a o tom ako školy by nejakým 

spôsobom mali fungovať v rámci autorelevácii. Ja nehovorím len o inšpektoráte školstva, ale 

o tom ako si školy, žiaci resp. rodičia vytvárajú v rámci rodičovských rád a mnohých iných 

zoskupení rodičovských združení samotné takéto kontrolné mechanizmy. Ide o to, tieto 

kontrolné mechanizmy nejakým spôsobom postaviť tak, aby sa tie školy mohli porovnávať 

resp. aby mohli nejakým spôsobom v rámci tej kontrolnej činnosti napredovať a aby to bolo 

kontrolné. Pre mňa je kontrolovateľné len to, čo je merateľné. Mám taký pocit, že pár týchto 

zásad, ktorú sú tu ja som iné pospomenul len ako nejaké vodítko, ktoré je v súčasnosti jedine 

možné o to, ktoré sa oprie. Ja som nepovedal, že to musí tam byť podľa INEKA. Tiež 

nesúhlasím s niektorými vecami v rámci INEKA. Ale opakujem ešte raz, považoval som z toho 

celého materiálu urobiť takúto 3-bodovú syntézu a v tej finančnej gramotnosti a k ochrane 

prírody som mal pocit, ja viem, že je to v učebných osnovách, dokonca sa to medzi predmetovo 

rieši v niektorých školách, ale opakujem ešte raz, pre toto obdobie mám pocit, že deti by sa mali 

týmito vecami zaoberať prioritne a súhlasím s vami aj s ostatnými náležitosťami. Opakujem 

ešte raz. Pre mňa je to syntéza toho, čo ste napísali v rôznych bodoch, aby sme sa mali o čo 

oprieť v celkovom, v celkových tých riešeniach odporúčaní. Lebo keď si kolegovia poslanci 

všimli v odporúčaní, ktoré tam sú smerom predpokladám k základným školám, materským 

školám a školským zariadeniam je tak veľa, že môžu tieto priority teoreticky zaniknúť. 

Prakticky nezaniknú určite, lebo ako spomenul aj kolega Breuer a spomenuli ste aj vy, lebo sú 

v učebných osnovách. Opakujem ešte raz. V koncepcii mám pocit, že tieto tak ako ste na to 

prišli z dotazníkov a ako ste prišli na to z rôznych iných zdrojov mali byť vypichnuté a .......na 

nich malo byť poukázané. Len toľko šlo v tomto materiály. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Ja len zopakujem to čo, to čo som hovoril na začiatku. Pre každého bol 

vytvorený priestor venovať sa koncepcii na komisiách a každý sa tam mohol pridať, pripojiť, 

pre každého bol rovnako vytvorený priestor a mnohí sme ho využili. A po druhé platilo nejaký 

dedline a je ten sme, ten sme viacerí využili a dodržali. A po tretie všetky námietky pána kolegu 

a pripomienky kolegu Kováča boli zapracované, preto nerozumiem, že prečo pretiahol už 4 krát 

to isté, to isté pripomienkuje, keď už predchádzajúce, predchádzajúce jeho pripomienky tam do 

koncepcie boli zahrnuté. A preto to hovorím, že opakované namietanie tých istých náležitostí 
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rozbíja dokument. Ďalej pripomienka k tomu, čo hovorí kolega Kováč, je to autorský dokument 

a keď sa rozhodli autori veci, ktoré tam sú zapracované rozpísať to ako to rozpísali neznamená, 

že tomu dokumentu niečo chýba. Je to len, je to len pohľad pána kolegu Kováča a takéto nejaké 

presadzovanie, naliehanie na autorov koncepcie je kontraproduktívne v tomto prípade. A ešte 

som si všimol jeden malý, malý detail, ale možno že pre odborníkov veľmi dôležitý. Pán kolega 

Kováč cituje a opísal vo svojich pripomienkach už neaktuálne dokumenty, takže toto bolo 

naozaj kontraproduktívne. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne  za pripomienky pána kolega Bischofa. Ja som sa zúčastnil všetkých 

diskusií. Opakujem ešte raz, mal som pocit po poslednej diskusii s vedúcou odboru, že tieto 

veci by mali byť takýmto spôsobom synteticky tam doplnené. Ako som ich navrhol. Mrzí ma, 

že má iný, že teda alebo to vadí tam. Naozaj je na  nás, či to schválime, alebo nie. A tento 

materiál potom pošleme do života. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď sa môžem spýtať pán poslanec Kováč, chcete dať pozmeňujúci návrh? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno 

 

p. primátor Michal Domik 

Na zapracovanie týchto bodov? Áno? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno pán primátor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Nikto sa nehlási do diskusii. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kováč poprosím vás 

o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja predkladám pozmeňujúci návrh v zmysle písomného materiálu, ktorý bol 

zaslaný e-mailom zapracovať syntézu a 2 doplnené body do tohto materiálu tak ako boli 

písomne predložené. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kováča. Kto je za? 

Dvaja. Prosím odhláste sa. Prosím hlasujte, kto je proti? Dobre. Prosím odhláste sa. Pán 

poslanec....ďakujem pán poslanec Lach. Dobre. Hlasujme...zdržal sa niekto hlasovania? Nech 

sa páči. Pán poslanec Lach už ste sa 2 krát, 2 krát ste hlasoval tak... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Pardon. Trošku mi tu blbne. Nezobrazí sa mi, že keď mám tu zdvihnutú ruku. Možno tým došlo 

k zmätočnému hlasovaniu 

 

p. primátor Michal Domik 
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Tak boli ste už.... tak boli ste už, bol si pán poslanec prihlásený proti, aj teraz si sa zdržal hej.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Hlasoval som proti. Tak. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre takže 3 sa zdržali. Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa. Poprosím vás hlasujme 

o celkovom návrhu. Kto je za? 14. Okrem pána poslanca Bolačeka a pána poslanca Kováča. 

Ďakujem. Prosím odhláste sa. Hlasujeme kto je proti? Nech sa páči. Nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania. 2 poslanci. Pán poslanec Kováč a pán poslanec Bolaček. Dobre. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

Pristúpime k bodu č. 10. V bode č. 10 máme predložený materiál Návrh na zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení SR - zaradenie Elokovaného pracoviska Jablonov nad Turňou č. 229; 

Elokovaného pracoviska Hrhov č. 46; Elokovaného pracoviska Československej armády 31, 

Plešivec; Elokovaného pracoviska Akademika Hronca 100/A, Rožňava; Elokovaného 

pracoviska Zakarpatská 12,Rožňava; Elokovaného pracoviska Kozmonautov 2, Rožňava ako 

súčasť Základnej umeleckej školy Akademika Hronca 3490/9B 

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

za? 11? Takže 12. Vidím, že nám tu pribúdajú pomaličky ešte. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcem sa spýtať... 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre počkali sme trošku, bo asi signál vypadával, tak trošku sme počkali, bo videli sme, že tu 

sú aj zástupcovia niektorých škôl a nehlasovali. Ale už, už sa prihlásili, už vidím, že asi spadol 

im systém. Takže aj pán Beke je tam a poslanec Edo. Dobre. Prosím odhláste sa. Ešte 

potrebujeme pán poslanec Lach, pán poslanec Kováč ste prihlásení. Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať kto je proti? Trošku počkáme pre istotu. Dobre nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Počkáme trošku. Takže nikto. Ďakujem pekne. 

 

V bode č. 11 máme predložený materiál Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

- Materská škola Reformovaného cirkevného zboru v Rožňave so sídlom Ul. Kozmonautov 2, 

Rožňava  

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Keďže je drobná chyba v názve školy v predloženom materiály 

dávam pozmeňujúci návrh, aby uznesenie bolo v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo v 

Rožňave súhlasí so zaradením do siete škôl a školských zariadení s názvom Materská škola 

Reformovaného cirkevného zboru v Rožňave - Rozsnyói református egyházközség ovódája so 

sídlom Rožňava, Ulica kozmonautov , Rozsnyó űrhajósok utca od 01. 09. 2021. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Bola...pána poslanca Drengubiaka o prednesenie návrhu pozmeňujúceho. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 
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Navrhujem text nového uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením do 

siete škôl a školských zariadení s názvom Materská škola Reformovaného cirkevného zboru v 

Rožňave - Rozsnyói református egyházközség ovódája so sídlom Rožňava, Ulica 

kozmonautov, Rozsnyó űrhajósok utca od 01. 09. 2021.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Kto je za? 15 okrem poslanca Kováča. Ďakujem. Prosím 

odhláste sa.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán primátor ja sa zdržujem hlasovania. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre, pán Kováč. Dobre takže 15 za, 1 sa zdržal, 0 proti.  

 

Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o celkovom náv...ešte nie prepáčte, lebo poslanec Dávid, 

dobre a ešte poslanec Bischof prosím odhlás...Ďakujem veľmi pekne. Máme čistú obrazovku. 

Takže poprosím vás hlasujme o celkovom návrhu. Kto je za? Dobre zas máme to isté. Prosím 

odhláste sa. Pán poslanec Kováč? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Zdržal som sa. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kováč sa zdržal. Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Kuhn prosím odhlás sa. 

Ďakujem. 

 

V bode č. 12 máme predložený materiál Olympijský klub GEMER, Edelényska 3, 048 01 

Rožňava – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov, miestnosť č.2  –  budova  

OKC  – konečné schválenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Opäť je to technická pripomienka. Navrhujem v texte uznesenia vypustiť 

slovo nájmu, pretože tam logicky nemá byť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem v texte uznesenia vypustiť slovo nájmu. Takže text bude znieť schvaľuje bezplatnú 

výpožičku nebytových priestorov v budove OKC atď. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Kto je za? Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa. Kto je proti? 

Zdržal sa niekto hlasovania?  Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu č. 13. Aha. Áno, áno, áno teraz 

ma napadlo, že bola tam menšia chybička s nájmom. Takže poprosím ešte raz hlasujme o celom 

návrhu. Nech sa páči. Kto je za? Dobre? Ďakujem pekne. môžete sa odhlásiť. Už, už, už, už 

ešte bol tam už.....Kemény. 16. Uhm už bol tam. 
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16 za, 0 proti, 0 poslancov sa zdržalo. 

 

Môžem ešte poprosiť pána poslanca Burdigu nech sa odhlási a pána poslanca Keménya. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

 

Pristúpime k bodu č. 13 Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15 

– krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – 

zverejnenie zámeru 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať, predpokladám, že pán riaditeľ technických služieb je tiež online. Mal by 

som otázku. Ja som sa na finančnej komisii, teda ja som dal požiadavku, aby technické služby 

požiadali Centrum právnej pomoci, aby zaslali nejakú správu za uplynulý. Teda koľko asi 

používali...., aby sme mali takúto informáciu. Chcem sa spýtať, či teda bola takáto žiadosť 

zaslaná a či už máme aj odpoveď.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán riaditeľ počujeme sa? Pán riaditeľ. Moment pozrieme, že či... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Vidí nás, zrejme nás aj počuje, lebo nám kýva, ale asi si nevie zapnúť mikrofón.  

 

p. primátor Michal Domik 

Hej, hej, hej. Dobre. Tak dáme, dáme ti na to odpoveď. Ale dáme poslancom odpoveď, že čo 

ako. Keby si vedel. Robia prospešnú prácu, hej, takže si myslím, že určite ako aj ja som 

v niektorých informáciách obdržal, že fakt tí ľudia, ktorí si nevedia túto právnu pomoc 

zabezpečiť tak ich navštevujú a vyhľadávajú. Či už aj z komunitného centra hej, takže sú 

posúvané tie informácie aj ďalej.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Mám telefonát od pána Gregora akurát. Ivan Kuhn prosím? Áno. Dobre ďakujem. Toto mi stačí. 

Ďakujem. Dovidenia. Pán riaditeľ technických služieb má nejaký problém s mikrofónom, ale 

potvrdil mi, že tú žiadosť teda Centru právnej pomoci zaslal. Zatiaľ nedošla a keď dôjde, tak 

ma  bude informovať. Pre mňa je to uspokojujúca odpoveď. Na finančnej komisii neboli 

výhrady voči tomuto a ja som (zlé spojenie), že by sme mali aj spätnú väzbu, keď teda dávame 

tieto priestory zadarmo. Finančná komisia inak odporúča schváliť tento materiál. To je všetko. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

16 za, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 14 máme predložený materiál Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 

2020 

Otváram diskusiu. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa hlásim do diskusie, len to nie je vidieť. 
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p. primátor Michal Domik 

Prepáčte. Ešte diskusia je uzavretá kým sa neodhlásite. Dobre. Poprosím pána náčelníka 

Hanuštiaka, hlási sa nám. Nech sa páči pán Hanuštiak. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem za slovo. Prajem pekný deň všetkým. Tak v súlade s uznesením MZ č. 201/2000 

predkladám MZ Správu o činnosti Mestskej polície (ďalej len MP) za rok 2020. Správa je 

zložená z 2 častí. Textovej a tabuľkovej. V textovej časti sú úlohy usporiadané podľa dôležitosti 

a v tabuľkovej časti sú v prílohách uvedené štatistické ukazovatele riešených priestupkov. 

Stručne uvediem niektoré náležitosti správy. Uplynulý rok 2020 bol pre MP výnimočný z 2 

dôvodov. Ten prvý dôvod je, že v decembri sme oslávili už 30 rokov čo slúžime obyvateľom 

nášho mesta. A ten menej príjemný je ten, že aj do našej činnosti výrazne zasiahla pandémia  

ochorenia covid-19. Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať v uplynulom roku 782 hliadok, 

prejednali sme 2 311 priestupkov celkovo, čo je pokles o 896 priestupkov oproti uplynulému 

roku. Ale súvisí to najmä s tým, že väčšina tohto poklesu súvisí s tzv. dopravnými priestupkami, 

to sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko z dôvodu pandémie 

koronavírusu sme sa tejto problematike až tak aktívne nevenovali a sústredili sme sa práve na 

dodržiavanie opatrení úradu verejného zdravotníctva a uznesení vlády, lebo život a zdravie sú 

určite pre nás dôležitejšie, ako nepodstatné priestupky v doprave. V doprave sme riešili len 

závažné priestupky. Čo sa týka porušení VZN mesta, tam sme prejednali 1 058 priestupkov 

a súvisiacich s pandémiou covid -19. To bolo až 332 priestupkov. Môžem skonštatovať, že 

úlohy boli splnené aj keď s obmedzeniami, ktoré vyplynuli práve z pandémie koronavírusu. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľme pekne za prácu. Poprosím pána poslanca Kuhna, nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ja mám 2 otázky. Najprv asi vyriešime jednu a potom druhú. Tá prvá sa týka v texte 

správy sa teda píše, že „úlohy uložené pre MP uzneseniami MZ navýšiť počty príslušníkov MP 

podľa finančných možností mesta na 20 až 23 a v súvislosti s tým riešiť aj vyhovujúce priestory 

pre MP (uznesenie MZ č. 36/2018). Táto úloha nie je splnená z dôvodu nedostatočného 

rozpočtu mesta“. Koniec citátu. Chcem upozorniť pána pred ako sa...náčelníka MP, že tam má 

preklep. To je uznesenie č. 36/2017, nie 2018. To je taká drobná vec a tá podstatná je, chcem 

sa spýtať aký je aktuálny stav, počet, počet príslušníkov MP v tejto chvíli, alebo v priebehu 

minulého roka aký bol. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Keď dovolíte budem asi hneď reagovať. Že ďakujem za upozornenie v prvom rade a aktuálny 

stav je 15 príslušníkov. S pánom primátorom vzhľadom k rozpočtu sme sa dohodli, že budeme 

udržiavať zatiaľ stav 16-tich príslušníkov, ale minulý rok sa nám nepodarilo obsadiť jedno 

miesto v rámci výberového konania, nakoľko sme prijali len 2 príslušníkov namiesto 3, ktorí 

opustili naše rady. Rozhodli sme sa ísť cestou kvality a nie kvantity. Pokiaľ to bude možné, tak 

bude robené výberové konanie aj v tomto roku, len je to závislé aj od odbornej prípravy, ktorá 

mala už prebiehať v tomto období, ale z dôvodu pandémie bola pozastavená. A nechceme prijať 

príslušníka skôr, než ho môžeme vyslať na odbornú prípravu.  

 



22 
 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem za odpoveď. Ja len otvoril som túto tému. Nemusíme ako ju vyriešiť na tomto 

zastupiteľstve, ale mali by sme sa tomuto venovať. Ide totiž o uznesenie, ktoré je už 4 roky 

staré a vlastne tí, ktorí hlasovali za toto uznesenie, myslím že sme zostali 4 alebo viem, že 6-ti, 

4, 4 v zastupiteľstve, ešte ďalší 2 alebo 3 nehlasovali za to uznesenie, ktorí sú poslancami, ale 

väčšina súčasných poslancov vtedy v tom čase ešte neboli poslancami, takže by ma zaujímal aj 

názor ostatných poslancov ako toto doriešiť. V tom čase v podstate sme sa bavili o tom, že tak 

nejaký úzus je, že na tisíc obyvateľov by mal byť zhruba 1 mestský policajt. Rožňava by mala 

mať nejakých minimálne tých 18 – 19 mestských policajtov. ......sme hovorili o 20 – 23 

a hlavnou prekážkou v tej chvíli, v tom čase boli peniaze, peniaze. V súčasnosti pokiaľ viem 

najväčšou prekážkou je to, že vlastne nevieme ani, ani vlastne získať dostatočne 

kvalifikovaných ani, ani proste tých 16 alebo 18. Čiže, čiže či by sme sa nemali napr. zamýšľať 

nad tým, že ak nevieme zohnať dostatočný počet ľudí, ktorí by spĺňali v podstate...... (chyba 

pripojenia) MP, či napr. sa nezamerať na posilňovanie kamerového systému, lebo aby som sa 

nikoho nedotkol tak poviem to tak, že ja, ja nemám fyzické parametre na to, aby som mohol 

byť príslušníkom MP, ale asi by som zvládol obsluhu kamerových systémov. Čiže, čiže ak 

nemáme, nevieme získať dosť ľudí, ktorí by mohli byť na hliadkovej činnosti, či proste 

neprehodnotiť tú činnosť MP tak, že, že teda finančné prostriedky by sa smerovali na rozšírenie 

a skvalitnenie kamerového systému. Aby teda tie kamery, keď niekoho zachytia, aby ten 

páchateľ, alebo potencionálny páchateľ bol aj identifikovateľný. Čiže je to skôr taká otázka pre 

súčasných, keďže hovorím, bavíme sa o uznesení, ktoré má 4 roky, nepodarilo sa ho naplniť, 

tak by asi, asi išlo ...... (chýba pripojenia) sa zamýšľať, že teda čo s tým. To je, to je teda všetko 

k tej prvej, prvej téme. Potom už tu mám druhú otázku, ktorá je trošku iná. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ešte keď môžem pred pánom Hanuštiakom vstúpiť do debaty. Ani by nebol veľký 

problém možno finančne zvýšiť zamestnancov na tých 18, ale už potom nebudeme spĺňať 

legislatívu a by sme museli prerobiť šatne a úplne to celé zázemie tých mestských policajtov. 

Hej. Takže tam je. By sme  už vlastne nespĺňali by potom normy a hygiena by nám nedovolila. 

Museli by sme rozšíriť potom budovu, alebo niektoré priestory ešte ďalšie otvoriť, aby tí 

mestskí policajti tam boli. A určite na tých kamerových systémoch pracujeme. S pánom 

náčelníkom sme sedeli aj pred 3 dňami sa mi zdá, alebo možno v piatok hej a sme hľadali 

riešenia, že kde by sme a kedy by sme mohli tie kamerové systémy. Momentálne je tu aj iná 

možnosť ťahať optické káble v zemi a tak napojiť kameru, lebo už je tu spoločnosť, ktorá ťahá 

po stĺpoch optické káble a dala nám možnosť urobiť niekoľko bodov aj získať za dajakých 40 

euro na jednu kameru na mesiac. Takže rozmýšľame aj na tejto možnosti. Ale teraz by som dal 

slovo pánovi náčelníkovi Hanuštiakovi, nech sa páči, na dovysvetlenie. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem za slovo. Pán primátor čiastočne vystihol to, čo som chcel povedať. Že nezávisle na 

počte príslušníkov MP pracujeme na rozširovaní a priebežnej rekonštrukcii kamerového 

systému. Tá rekonštrukcia spočíva v postupnej digitalizácii, nakoľko v minulosti všetko 

prebiehalo na analógovom systéme. Teraz je to taký hybridný systém, ktorý má svoje úskalia. 

Technici tomu rozumejú. Cieľom by bolo, aby sme pokiaľ to finančné možnosti mesta dovolia, 

tento rok prešli a úplnú digitalizáciu. Aby sme nemali nikde pomiešané analógové a digitálne 

systémy. Čo sa týka množstva kamier na tomto aktívne spolupracujeme s okresným 

riaditeľstvom policajného zboru, kde sú vytypované miesta, kde by sme tie kamery potrebovali 

a chceli. Avšak tiež je to závislé na finančných možnostiach. Ale pracujeme, pracujeme na tom. 

Postupne sa tie miesta rozširujú, niekde prechádzame na lacnejšie alternatívy stacionárnych 

kamier, ktoré nám častokrát prinesú väčší efekt, nakoľko sústave sledujú dané miesto ako napr. 
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sú nejaké prejazdné body križovatky, lokality, kde dochádza k nejakým protiprávnym 

konaniam atď. Takže máme to v merku. Čo sa týka priestorov do toho počtu maximálne 18 by 

sme vedeli ísť aj v týchto priestoroch za dodržania všetkých hygienických zásad, ale skutočne 

nechceme ísť cestou kvality, hej. A pokiaľ sa niektorí z vás zúčastňujú výberových konaní, tak 

viete, že ten záujem nie je enormný žiaľbohu. Skôr by sme sa mohli, alebo by ste sa mohli, 

alebo spoločne by sme mohli riešiť formu motivácie. Ako zvýšiť tú motiváciu. Budem veľmi 

rád, keď budete ústretoví v tejto oblasti. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn ešte druhá otázka. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte tá druhá otázka. Dosť sa tak... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ivan ja sa ospravedlňujem, že som ti do toho skočil. Ja by som ešte k tej prvej otázke ak by sme 

to mohli, aby sme to nenechali neuzavreté, pretože som bol jeden z iniciátorov toho, aby MP 

mala viacej členov, nakoľko vtedy v tej dobe tá situácia na základe tých informácií, ktoré sme 

k dispozícii mali k tomu viac menej viedla. Ja by som poprosil teda pokiaľ máme pocit ako 

poslanci dať návrh, že by sme tento bod rokovania zaradili, alebo toto uznesenie zaradili do 

niektorého z najbližších MZ a otvorili ho a otvorili diskusiu. Predpokladám, že pán náčelník 

nám pripraví relevantné doklady na to, aby sme sa rozhodli, či to uznesenie zrušíme a pôjdeme 

teda inou cestou na ďalších pár rokov, alebo necháme ho tak ako je a budeme sa snažiť nejakým 

spôsobom umožniť MP tieto veci dotiahnuť do konca, toto uznesenie. Súhlasím, myslím, že 

uplynula dosť dlhá doba na to, aby sa informácie zmenili resp. aby tie podklady boli trochu iné. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre ja som to tiež len tak bral, že, že vlastne otváram tému, ktorú by sme mali v najbližších 

mesiacoch riešiť. Ne..ne..podľa mňa nie je nevyhnutné k tomu ani nejaké uznesenie prijímať. 

Len aby sme boli vedomí toho a hlavne tí poslanci, ktorí sú len 2 roky a nepamätajú si vlastne 

to, čo pred 4 rokmi, prečo sme schvaľovali. Tá druhá otázka sa týka jednej zo správ, ktoré, ktoré 

predkladá pani hlavná kontrolórka, to je vybavovanie sťažností a petícií, kde sa spomína bod 

13 sťažnosť na konanie príslušníka MP. Sťažnosť odstúpená na preverenie postupných, postupu 

príslušníka MP na Okresnú prokuratúru v Rožňave. Chcem sa spýtať, či už máme odpoveď 

alebo výsledok z toho prešetrenia okresnej prokuratúry. Či teda došlo alebo nedošlo k nejakému 

pochybeniu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Hanuštiak nech sa páči. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem za slovo. Nedošlo k pochybeniu ani k protiprávnemu konaniu. Ale toto postúpenie je 

mojou povinnosťou zo zákona. Pokiaľ je nejaká pochybnosť o tom, že došlo k spáchaniu 

trestného činu pri použití donucovacích prostriedkov, ja som zo zákona povinný podať podnet 

na okresnú prokuratúru.  
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To je v poriadku. Len teda v tom materiály pani hlavnej kontrolórky nie je vlastne výsledok 

toho, tak som nevedel, či ešte to nebolo v okamžiku písania správy nebola odpoveď 

z prokuratúry, alebo teda no.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže máme oficiálnu odpoveď, že nedošlo k pochybeniu. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Áno.   

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ďakujem. To je všetko z mojej strany.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Muselo ma to samo nejak prihlásiť, lebo som sa nehlásil. Tak sa odhlásim. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn sa chcete asi taktiež odhlásiť. Dobre. Pán náčelník 

veľmi  pekne ďakujem. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie 

na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2020.  Kto je za prosím 

hlasujme. Ja mám 12. Pán Kuhn ne...zatiaľ nehlasoval, možno vás upozorním aj ja trošku. Mám 

ešte tu pána Kováča, pána Burdigu, Zoltán Breuer nehlasoval. Ja viem že... 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja som hlasoval, len už som aj vypol. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nechcem ani, ale viem, že pri týchto bodoch jednohlasne, vlastne neriešite tu, len ste asi, je to 

len správa, takže určite len, že či ste boli pri vedomí.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Som pri vedomí. Áno.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Som pri vedomí. Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Máme 10-tich zatiaľ. 11-ti, poprosím ešte. To pripojenie vidím, že pomaličky.... Neprehováram 

vás vôbec. Aj pán Bolaček. 11? Dobre? Takže prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? 0. 

Kto sa zdržal hlasovania nech sa páči. Nikto. Takže 0. Taktiež 0. Ďakujem pekne. 

 

Prejdem k bodu rokovania č. 15 Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2021 

Nech sa páči pán Hanuštiak. 
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náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Opätovne ďakujem za slovo. V súlade s uznesením MZ č. 130/2013 vám predkladám plán 

činnosti MP na rok 2021. Plán je podobne ako správa rozdelený na 2 časti. V textovej časti 

máte opísané hlavné úlohy, ktoré bude MP plniť v nasledujúcom roku, alebo v tomto roku. A 

v kalendárnej časti máte spracované termínované úlohy podľa konkrétnych požiadaviek. 

Prioritou aj na tento rok pre nás ostáva ochrana života a zdravia našich obyvateľov a to znamená 

plnenie úloh na základe uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Aktívne 

sa už od začiatku roka podieľame na kontrole dodržiavania karanténnych opatrení. Možno si 

niektorí z vás už všimli, alebo niektorí vaši známi alebo rodinní príslušníci, že MP namiesto 

štátnej polície teraz na území mesta kontroluje dodržiavanie týchto opatrení, okrem tých 

bežných opatrení vonku. Takže môže sa stať, že pokiaľ máte dodržiavať karanténu, že vás 

navštívia naši príslušníci a budú kontrolovať, či skutočne ste na mieste, ktoré ste uviedli a či tie 

opatrenia dodržiavate. Ďalej tieto úlohy budeme plniť podľa predloženého plánu a v prípade 

nejakých zmien ho budeme priebežne aktualizovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som len takú drobnú prosbu na pána náčelníka. Zaregistroval som z rôznych zdrojov, aj 

od kolegov poslancov, aj od občanov, že sa nám od začiatku tohto roka nejak množia vandalské 

útoky na, na kontajnery, na, na komunálny odpad aj na separovaný odpad. Zhodou okolností 

od, od nového roku už tieto nádoby sú vo vlastníctve mesta a komunálny odpad odvážame, 

odvážame my. Chcem poprosiť pána náčelníka, keby sa pri hliadkovej činnosti ako trošku viac 

aj sledovalo to, že či niekde, niekde sa nevyskytujú prevrátené, podpálené nádoby alebo, alebo 

či sa nepohybujú v ich okolí nejaké podozrivé osoby. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím pán poslanec Kuhn odhláste sa. Ďakujem veľmi pekne pánovi 

náčelníkovi za správu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2021. Prosím hlasujme. Kto je za? 14 

ja mám. Všetci. Priskočilo dačo? Dobre. Prosím odhláste sa. Poprosím pána poslanca Ocelníka, 

pána  poslanca Burdigu, už je dobre ďakujem. Ešte pán poslanec Ocelník je prihlásený. 

Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať, kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 

Dobre. Nikto. Dobre. 

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 16 Vlajka pre Tibet – návrh na zapojenie sa do medzinárodnej 

kampane 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len dúfam, že nebude problém s obstaraním vlajky. Že nám ju dajakí  Číňania predajú 

z týchto obchodov v Rožňave. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
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Okej. Ďakujem pekne za slovo. Tento návrh sme podporili spolu s kolegom Ivanom Kuhnom 

aj poslaneckým návrhom. Myslíme si, že je veľmi vhodné takýmto gestom podporiť túto veľmi 

pozitívnu akciu. A v skratke jednou vetou je to v návrhu, ktorý vypracovalo Mesto Rožňava, 

ide o vyjadrenie podpory obyvateľom Tibetu, kde sú vytrvalo a dlhodobo porušované ľudské 

práva. Takže takýmto gestom si pripomenúť obyvateľov okupovaného Tibetu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Máme tu prihláseného aj pána vedúceho kultúry, športu pána Ivana Nemčoka. 

Nech sa páči pán Nemčok. 

 

p. Ing. Ivan Nemčok  

Dobrý deň všetkým. Ja len krátku odpoveď na pána Ing. Lacha. Vlajka bola objednaná 

a momentálne už je na pošte v Rožňave. Zajtra ju vyzdvihnem. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže obavy pominuli. Veľmi pekne ďakujem. Prosím odhláste sa. Lebo pán poslanec Lach 

ešte ste pri....dobre. Som myslel, že zostalo. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram 

diskusiu. Dávam hlasovať. Prosím hlasujeme, kto je za? Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. 

Pán poslanec Lach, pán poslanec Demény ešte. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 

Nikto. Ďakujem pekne. 

 

K bodu rokovania č. 17/1 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava  a 

útvaru HK za rok 2020 

Ak dovolíte odovzdám slovo našej pani kontrolórke Katke Balázsovej. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dobrý deň páni poslanci. Zdravím vás. Túto moju správu ste všetci obdržali aj mailovou formou 

a bola tak isto zverejnená na stránke mesta z dôvodu, že zákon mi ukladá do 60-tich dní od 

ukončenia predchádzajúceho roku predložiť správu na prerokovanie o mojej činnosti za 

predchádzajúci rok. Keďže do 60-tich dní sa zastupiteľstvo neuskutočnilo, tak som si pokladala 

za povinnosť vás informovať aj takouto formou, aby ste to mali včas doručené. Keďže teraz 

rokujeme týmto spôsobom, tak opäť dávam do zastupiteľ...teda nieže opäť, ale dávam túto 

správu aj takouto formou na prerokovanie MZ. Moja činnosť sa, alebo bola vykonávaná 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený na I. a II. polrok v roku 2020. 

nebudem ju čítať. Vykonali sme kontroly aj nad rámec plánu kontrolnej činnosti a to na základe 

podnetov poslancov a okrem kontrol boli vykonané alebo vypracované odborné stanoviská 

k rozpočtu, k záverečnému účtu a k úveru. Nech sa páči ak máte nejaké otázky, pripomienky. 

Trošičku počkáme, kým príde pán primátor a dá odhlasovať uznesenie. Malá technická 

prestávka.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre nikto sa nehlási do diskusie. Keď môžem. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava 

a útvaru HK za rok 2020. Prosím hlasujme kto je za? 11. Máme? Nehlasoval ste zatiaľ pán 

Kuhn, pán Kováč, pán Demény, pán Breuer. Štyria. Breuer nehalsoval. Už? Hej. Aha dobre už 

je tam. Dobre prosím odhláste sa. Ešte máme tam prihlásených. Pán poslanec Burdiga, pán 

poslanec Lach prosím odhláste sa. Ďakujem pekne. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Nikto. Dobre. 

 

K bodu rokovania č. 17/2 Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 
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Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno ďakujem veľmi pekne za slovo. Vlastne tak isto v zmysle zákona podávam správu 

o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2019. Pardon 2020 je tam preklep, sa 

ospravedlňujem. Za rok 2020 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 15 sťažností 

v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Z ktorých boli 4 čiastočne resp. boli opodstatnené. 

Ostatné boli neopodstatnené. Čo sa týka sťažnosti na konanie príslušníka MP, ako sa pýtal pán 

poslanec Kuhn, tak ja som na základe požiadania polície odstúpila dostupné dokumenty 

a materiály, ktoré sme k tejto sťažnosti mali. Čiže zaoberá sa tým polícia. Nakoľko prokurátor 

požiadal vyšetrovateľa polície proste, aby prešetril tieto skutočnosti. Zatiaľ sme žiadnu 

odpoveď nedostali ako dopadlo toto vyšetrenie tejto žiadosti. Okrem, v roku 2020 nebola Mestu 

Rožňava doručená ani jedna petícia občanov. A okrem sťažností prijímame aj podnety, ktoré 

majú síce označenie, že sťažnosť, ale nespĺňajú náležitosti sťažnosti. Bolo to 9 podaní, ale tiež 

sa prešetrili a boli žiadatelia, alebo, alebo občania boli o výsledku informovaní. Sťažnosti sa 

vybavovali priebežne v zákonom určenej lehote v spolupráci s vedúcimi odbormi a našimi 

organizáciami a pracovníkmi MsÚ. Všetko z mojej strany. Nech sa páči ak máte nejaké otázky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórke. Hlási sa niekto do diskusie? Otváram diskusiu. nech 

sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam uznesenie. Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie  správu o vybavovaní sťažností a petícií za 

rok 2020. Prosím hlasujme. Kto je za? Dobre 11. Prosím odhláste sa. Pán poslanec Dávid ešte, 

keď poprosím. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. 

 

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu.  

 

A posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči otváram diskusiu páni poslanci. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán primátor ja som si dovolil si zobrať, alebo ako prvý sa prihlásiť do diskusie nakoľko mi 

vyprší, pomaličky vyprší čas. Mám prenajatý priestor. Ja mám len 2 poznámočky. Prvá 

poznámočka  nehlasujem o materiáloch na vedomie, nakoľko som presvedčený, že materiály 

na vedomie by nemali podliehať hlasovaniu. Tak preto sa to moje meno neobjavilo ani 

v jednom z tých hlasovaní. A druhá vec, taká drobnosť, ja by som chcel týmto spôsobom 

pozvať pána riaditeľa technických služieb na najbližšie jednanie komisie výstavby, ktoré bude 

21. 04. 2021 o 15.00. Formu upresní ešte tajomníčka komisie. Ak by si prosím vedel v kalendári 

nájsť čas, bol by veľmi vítaný na jednaní našej komisii. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem 

všetkých. Dovidenia. Pevné zdravie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Podobne prajeme. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám 3 diskusné príspevky. Začal by som prvými dvoma. Chcel by som sa 

spýtať predstaviteľov mesta na vnútroblokový areál Družba. Ako sa, v akej fáze tohto projektu 

sa nachádzame. Je to už pomaly 3 rok čo nám boli poskytnuté financie na tento projekt. Viem, 

že obstarávanie trvalo, bolo to na kontrole dlho, ale vôbec neviem v akej fáze, v akom štádiu sa 
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to nachádzame. Čiže vnútroblokový areál Družba. A druhá otázka je – medzi informačnými 

správami pre poslancov položka súdne spory neevidujem už súdny spor s KSK ohľadom 

neuhradeného nájmu za telocvičňu na Rožňava bani. Neviem, či to chápem správne, že tento 

súdny spor už nevedieme a teda, že nám ďalšie mesiace nájomného unikajú. Ďakujem za 

odpoveď.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak čo sa týka vnútrobloku tak je tam už vysúťažená firma. Firma Strabag vyhrala 

súťaž, je ešte na kontrole VO, takže sú tam nejaké nezrovnalosti, robila to dajaká externá firma. 

Takže potrebujeme ešte nejaké doplnenie toho VO. Takže požiadali dajaké otázky tú externú 

firmu na doplnenie, takže oni, my sme ich vyzvali, aby doplnili tieto. A na KSK to stojí trošku. 

Aj IT technici pracujú na tom aby tá komunikácia bola rýchlejšia tak v tomto trošku to viazne. 

Máme tam taktiež IKT učebne, ktoré nám už 2 roky tam viaznu. Už popri tom sme aj avizovali 

aj to, že už tie technológie, ktoré boli vysúťažené, hej, už vlastne nebudú spĺňať normy. Hej. 

Odvtedy technológie veľmi postúpili, takže neviem ako to budeme riešiť. Trošku na tom KSK-

čku majú dosť veľký problém s tým, že bola, boli tam personálne zmeny a asi tam vymenili 

ľudí a trošku to .....(výpadok) nie my ako mesto, ale si myslím celý východoslovenský 

samosprávny kraj, vlastne celý kraj východoslovenský trpí na tom, že sú tam ľudia, ktorým to 

dajak veľmi pomaly ide a strašne veľa majú tých projektov ešte neodsúhlasených. A čo sa týka 

na kontrole, tak my sme vlastne urobili v rámci toho, že bol som s pánom riaditeľom na jednaní, 

tak tento súdny spor sme pozastavili s tým, že sme si tam dali termín, že do konca mája by malo 

prísť k vyrovnaniu. My sme tam dali požiadavku na 400 tisíc čo sme mali znalecký posudok 

okolo 380 tisíc. Oni nás požiadali o to, že aj, aby aj oni mali možnosť urobiť svoj znalecký 

posudok, nakoľko boli sa pozrieť na tú telocvičňu a nezdá sa im, že je tá suma vysoká. Dohodou 

bolo to, že nebudeme medzi sebou ako my keď prídeme k tejto dohode budeme veľmi radi. 

Tento spor sa ťahá od roku 2003. Takže 17 rokov. Zobral som si to za svoje. Čo sa týka toho 

podania na súd, tak to som dal ja, hej, poveril som právnikov, aby sme ich dali na súd, aby sa 

to konečne po 17-tich rokoch už dalo do poriadku. Už to je dosť taká trúfalosť, že KSK takto 

ako mesto. Budeme spolupracovať, potrebujeme ich spolupráce, takže určite nie sme inštitúcie, 

kde by sme sa mali zdierať a dohoda bola tá, že nebudeme od nich nájomné spätne žiadať, ale 

že sa dohodneme na odpredaji tejto nehnuteľnosti. Že oni vlastne tú nehnuteľnosť od nás do 

mája kúpia. Takže dúfam, že takto stačí momentálna informácia. Mám tu pána poslanca 

Drengubiaka nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja si len dovolím pripomenúť, že bod programu interpelácie tzn. 

otázky je na začiatku zastupiteľstva, bod 3. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ako vždy sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Drengubiakovi, že dáva pozor. Neviem, čo by 

sme bez neho robili. A vážený pán primátor, vážení poslanci, vážený pán riaditeľ technických 

služieb mám tu ešte posledný bod zo svojej strany a to je bod, na ktorý, o ktorom viacerí viete, 

na ktorí ste viacerí upozorňovali a to je vznik čiernej skládky na Rožňava Bani. Chcem vás 

upovedomiť o tom, že som v tomto prípade, keď bolo, bolo mi viacerými občanmi aj kolegami, 

bol som upozornený, čo sa tu vlastne deje, ale nikto nevykonal žiadny aktívny krok, tak z mojej 

strany bolo podanie na orgány činné v trestnom konaní z dôvodu neoprávneného nakladania 

s odpadmi. Nemohol som pána riaditeľa technických služieb informovať dopredu napriek tomu, 
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že máme veľmi korektný vzťah. Pretože v tomto prípade je tu veľké podozrenie, že jedným 

z pôvodcov odpadu sú aj Technické služby mesta Rožňava a nechcel som vstupovať do 

vyšetrovania. Chcem vás upovedomiť o tom, že Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach prijalo 

moje trestné oznámenie a začalo trestné stíhanie vo veci kvalifikovanej ako zločin 

neoprávneného nakladania s odpadmi. Zároveň chcem povedať, že ako podávateľ tohto 

trestného oznámenia a ako člen dozornej rady technických služieb si neviem v momentálnej 

situácii, keď je dôvodné podozrenie ako som povedal, že technické služby sú tiež pôvodcom 

tohto odpadu, aby som naďalej zotrvával vo funkcii predsedu dozornej komisie a týmto sa 

chcem a týmto krokom sa vzdávam svojej funkcie. Dúfam, že orgány činné v trestnom konaní 

tento podnet vyšetria, pôvodca odpadu bude potrestaný a dúfam, že technické služby v tomto 

prípade nebudú figurovať ako jeden z pôvodcov. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem sa k tomu vyjadriť pán Bolaček. Ako vidím, všetci sú v nemom úžase ako 

pristupujete k svojej práci. Ja by som vám dal otázku. Ja iba tak. Ja som si to dal overiť. Prišli 

so životného prostredia na skúmanie k nám. Hej. Je to tak isto na riešení ako iné udania 

a podania, ktorým mesto strašne, nebudem hovoriť, že aj vy ste dali aj to ďalšie, ale je tam 

veľká pravdepodobnosť, lebo z týchto udaní z vašej strany, čo dávate na mesto je už veľa. Dali 

ste aj na moju osobu udanie, mali sme prešetrovanie aj NAKA, nezistili žiadne pochybenie, ale 

už len to, že na NAKU ste, dobre nebudem vás menovať, ale dakto dal na NAKU na prešetrenie 

mesto trpí tak finančným deficitom, že je neuveriteľné, nakoľko nám stopli financie, ktoré nám 

mali preposlať za budovu 500 tisíc a my musíme tu deň čo deň sedieť ako zaplatiť faktúry, ako 

dať výplaty. Hej. Je to neuvážené najprv neprísť sem, alebo neprísť za riaditeľom technických 

služieb a dať si dovysvetliť, že čo ako je. Čo sa týka tej skládky pán Bolaček, tá skládka je tam 

už 20 rokov. Áno je tam už 20 rokov. Predošlý primátor pán Burdiga taktiež vedel o tom 

a o všetkých týchto. Ja som jediný si môžem povedať, že som zaviazal pána riaditeľa 

technických služieb aby, keď som zistil, že je ten materiál tam, lebo prišlo na mňa, tak som ho 

zaviazal, že okamžite nech si dá do rozpočtu likvidáciu tejto sute. A keď prišli zo životného 

prostredia tak som im nakázal, že poďte sa pozrieť na technické služby, že má to v rozpočte, vo 

svojom rozpočte likvidácie, likvidácia tejto sute. Má to v podnikateľskej. Je tam suť z námestia, 

sú tie betónové pozostatky, hej a je to v rozpočte, že tá suť bude zdrvená na určitú frakciu 

a použitá bude naďalej na výrobu chodníkov, na opravu chodníkov ako podlažie pod zámkovú 

dlažbu a tú istú technológiu sme robili aj s asfaltom. Asfalt je vysypaný pri technických 

službách hej a to isté chceme aby aj ten asfalt sme ešte raz použili. To isté bolo podané na tú 

zeminu. Na zeminu, čo je pri zimnom štadióne hej. Bola tam zemina z námestia taktiež možno 

50, 60 fúr. Neviem koľko toho bolo. Tak isto má v rozpočte na to aby tú zeminu sme nedali len 

dakde ako podložie, ale my tak isto ju chceme separovať. Tú zeminu sa tá pekne separovať, je 

na to prístroj, bude aj súťaž ohľadom toho, máme skúsenosti, že za 45 euro vieme jednu 

tatrovku zeminy získať pre mesto Rožňava. A následne po opravách chodníkov vieme všetko 

okolie týchto chodníkov, ale aj miesta kde vlastne chýba zemina, vieme doplniť. Normálne 

môžete mi povedať, nedá sa kúpiť zemina v celej Rožňave, keď sa dá kúpiť tak načierno, my 

si to vôbec nemôžme dovoliť, je to za 120 euro. A my vďaka tomu, že tú zeminu ešte, bože 

pomôžte mi, recyklujeme hej, preosejeme s tým strojov, vieme za 45 do 50 euro celú fúru získať 

a legálne. A vieme použiť túto zeminu na revitalizáciu všetkých okolitých miest. Túto zeminu 

sme použili, ste si mohli vidieť na Vargovom poli na Mierovej. Tam túto zeminu sme všetko 

vykopali, vykopali sme tam strašne veľa betónových skruží, kameňov a presne mali sme s tým 

problém, že tie kosačky sa nám ničili. Takže túto recykláciu hej, tejto zeminy tak isto máme 

v rozpočte. Takže pán Bolaček chcel by som vás upozorniť, skôr než idete a dávate udanie, 

keby aj dobre, keď to nedovysvetlíme a mali sme argumenty na to podložené, že áno tá suť 

bude zrecyklovaná a máme to aj v rozpočte, bo pán riaditeľ aj ukázal ten rozpočet, hneď aj 
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doniesol ako prišla nám kontrola, tak vlastne mesto dostane pokutu. Ja by som sa chcel vás 

pýtať, čo s týmto sledujete, že keď mesto dostane 100 tisíc, ja iba príklad hovorím, či to by bolo 

za MsÚ, či to za hocičo by bol 100 tisíc euro. Čo vám tým pomôže. Možno je to asi menšia 

diskreditácia primátora, že je neschopný, alebo pána riaditeľa, že urobil dajakú vec, ale na konci 

dňa stále občania mesta potom to zaplatia. O tých 100 tisíc euro budeme mať menej do 

chodníkov, do detských ihrísk a všade. Tých 100 tisíc vieme dať aj inde. Hej. Takže ja  by som 

si vás veľmi, alebo takto, touto cestu by som vás chcel veľmi poprosiť najbližšie treba uvážene  

prísť za pánom riaditeľom a dať si to vysvetliť hej. A nie hneď fotiť, že je to tam uložené hej. 

Takže my sme to dali, áno je to tam uložené s tým, že má v rozpočte, že to spätne recykluje, 

rozbijú tie betónové pozostatky a urobia z toho frakciu betón, štrku, možno betónových kúskov, 

ktoré zas použijeme na podlažie. A presne tieto udania strašne veľa energie zoberie 

zamestnancom mesta, strašne veľké škody narobilo aj to udanie tejto budovy, ale to sa ešte ja 

vyjadrím. Hej. Aj takto možno oficiálne môžem povedať, že od mesta nikto nikdy nevymáhal 

616 tisíc. Mám to podložené s dokumentami. Zastavme korupciu sa nám ospravedlnilo, zo .... 

máme vyjadrenie, že nikdy od nás tieto peniaze nežiadali, ani nevymáhali, len boli pozastavené 

kvôli tomu, že dakto si nás dovolil dať na prešetrenie na NAKA hej a spôsobilo nám to obrovské 

škody finančné. Ešte raz opakujem, možno sa opakujem, ale veľmi ma to štve. V decembri nám 

mali na účet prísť 500 tisíc. Boli tu na kontrole z Bratislavy, prebrali každé jedno okno, jedno 

okno, jediné okno, možno budem úprimný jediné okno nespĺňalo rozmery, takže nám dajú 

dajakú korekciu 700 euro, ale žiadne pochybenie nenašli. Ale nejaký dobrovoľník, dobrodruh 

dal nás na NAKA, zastavili nám prevod týchto 500 tisíc euro, ktoré sme už mali zúčtované, už 

aj vyrobené, už aj vyplatené a teraz mesto trpí a tu sedíme ako vyriešiť a posúvame všetky 

faktúry a splatnosti mesta. Takže aj, aj toto môže spôsobiť jedno udanie a vy už nie jedno udanie 

ste dali. Takže to je veľmi pekne ďakujeme, ale budeme to riešiť a určite dáme aj ďalšie 

vyjadrenie. Ale tak ako som nedal vyjadrenie skôr ako NAKA vyšetrovala MsÚ, tak ani k tomu 

sa nebudem  momentálne vyjadrovať. Vyšetruje sa to, jasné, neviem či vám to pomôže hej. Ja 

z mojej strany som opatrenia urobil, lebo som povedal, že nech si to pán riaditeľ dá do rozpočtu 

s tým, že pán riaditeľ si dal do rozpočtu tie peniaze, tak aj on to opatrenie urobil. Hej. Takže ja 

si myslím, že nikto tu neurobil žiadnu škodu. Maximálne keď tá pokuta príde pre mesto alebo 

dačo, že sme to neohlásili, tak môže byť. Len hovorím, že kým to NAKA nevyšetrila, tak 

dovtedy som žiadne vyjadrenie nedával na nijaký článok. Máme vyjadrenie NAKA aj keď len 

telefonicky. My sme neboli zainteresovaní, ale dali vyjadrenie mailovo na SEU hej a žiadne 

pochybenie pri výstavbe, zateplení MsÚ nenašli. Takže všetko bolo čisté aj keď niekto 

očakával, že som podpísal subvenčný podvod, ale ja som si ho všimol. Nepodpísal som ho. 

Takže toto vám asi nevyšlo. Neviem kto je za tým, ale dakto z vás určite. Takže toto vám 

môžem priamo povedať. Nevyšlo vám to a tento prevrat sa vám nepodaril. Skúste druhý. Áno 

nájdite skládku, ktorá je 20 rokov a skúste do toho zatiahnuť Domika, že on je súčasťou tej 

skládky. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Bolaček môžete odpovedať, alebo dávať ďalšiu 

otázku. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pán primátor, ja už nemám ďalšie otázky. Odpovedať, začali ste s viacerými témami. 

Sú tu nejaké pravidlá, čo sa týkajú, sú tu nejaké zákony. Tak isto platia pre občanov, tak isto 

platia aj pre mesto. Ja keď mám podozrenie na porušenie zákona, nevnímam len ako svoju 

možnosť, ale aj ako povinnosť ako poslanca na tieto porušenia upozorňovať. Keď je, keď sú, 

sú tu na to orgány, ktoré toto majú vyšetriť. To som v tomto prípade urobil. Nepovažujem to za 

žiadnu chybu a nepovažujem to ani že som spôsobil mestu nejakú škodu. Ak sa preukáže 

pochybenie technických služieb, mesta alebo iných podnikateľských alebo iných subjektov, tak 

oni poškodzujú naše životné prostredie nás všetkých a za to by mali dostať pokutu. To je všetko 

z mojej strany.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len s faktickou poznámkou na margo pána kolegu Bolačeka. Ak 

ani po 2 rokoch poslancovania nepoznáte rozdiel medzi faktickou, pardon ospravedlňujem sa, 

medzi diskusným príspevkom a medzi interpeláciou, tak to mi je ľúto. A pred chvíľou ste 

hovorili o nejakých pravidlách. Takže skúste si najprv naštudovať pravidlá a potom sa vyjadriť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Bolaček prosím vás odhláste sa, neviem, že či chcete komunikovať, alebo tak. 

Dobre. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som mal takú poznámku ku kolegovi Bolačekovi, lebo mňa to prekvapilo. Ja by som, 

keďže sme poslanci, tak a ak by som ja sa dozvedel, alebo mal informáciu o nejakej podozrivej 

skrá...skládke alebo čiernej skládke, kde je podozrenie, že teda aj mesto môže mať, alebo 

mestská organizácia v tom môže mať prsty, tak asi správny postup by bol prvý, osloviť teda 

mesto alebo túto organizáciu, že či teda o tom niečo vieme a, a ak sme nejakým spôsobom 

spoluzodpovední aby sme to okamžite začali riešiť. Čiže ako by som čakal, že najprv teda osloví 

riaditeľa technických služieb, že teda či je to náš odpad a aby sme s tým okamžite niečo robili. 

V prípade teda, keby pán riaditeľ technických služieb nekonal, tak, tak potom by som asi žiadal 

jeho odvolanie a žiadal by som, aby sa to riešilo na úrovni primátora a MZ. A len v prípade, 

keď teda aby nekonal ani primátor, ani MZ, tak by som asi siahol k tomu, že by som podal 

trestné oznámenie. Takže mňa prekvapuje teda ten postup kolegu Bolačeka, lebo si 

nespomínam, že by sme niekedy na MZ alebo na finančnej komisii riešili takúto nejakú skládku 

odpadu. Samozrejme, že ako poslanec a ako občan mesta nechcem aby sme mali na pozemku 

mesta čierne skládky a nedajbože ešte ktoré, ktoré aj sú nejakým spôsobom spôsobené 

mestskou organizáciou, toto je samozrejme pre mňa neprijateľné, len ten postup riešenia sa mi 

zdá veľmi zvláštny. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Keď môžem len v skratke odpoviem pánovi kolegovi Kuhnovi. Táto téma bola otvorená na 

viacerých stretnutiach, možno niektorých neformálnych, taktiež bola otvorená na komisii 

výstavby koncom roka 2020, kde na to upozornil pán kolega Ocelník. Komisia výstavby tomuto 

nevenovala náležitú pozornosť a mal som za to, že tak isto ako komisia výstavby tento problém 

z časti odignorovala, tak rovnako by to robili aj zástupcovia mesta. Čiže zvolil som spôsob taký, 

aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Vážení kolegovia pokiaľ by sa jednalo o skládku, ktorá fest znečisťuje životné prostredie 

a ohrozuje, únik nejakej jedovatej látky alebo podobne, tak verím, že tento postup by bol na 

mieste. Ale pokiaľ sa jedná o stavebný odpad, ktorý je svojím spôsobom takmer inertný je len, 
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je veľmi ľahko riešiteľné odstránenie a nespôsobuje znečistenie v tom pravom zmysle slova, 

alebo ohrozenie zdravia osôb. Tak myslím si, že bol čas na to, aby sme to riešili. A ďalšia vec 

Ondro, mailom si mohol všetkých poslancov upozorniť pred tým, než si napísal na inšpekciu 

životného prostredia, alebo teda na policajný zbor. Vieš, ono, hľadám vhodné slová, ale do 

vlastného hniezda sa nekadí. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Už, už, už naozaj posledné z mojej strany na túto tému a je, že pánovi Lachovi len odpoviem, 

že chápem jeho rozhorčenie, len ako, ako sa práve vyjadril, že vie o aký odpad na danom mieste 

ide, takže asi aj on mal vedomosť o tomto a nijak nekonal. Čiže ako som povedal. Viacerí tu 

mali vedomosť, ale aktívny krok neurobil nikto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Si nás predbehol na inšpekcii všetkých, no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor, len úplne krátko. Aj za môjho primátorovania, ešte keď 

tam to smetisko, alebo tá skládka tam nebola, už raz tam bola a za môjho primátorovania sa 

stadiaľ dala preč. Vyrovnala sa. Hej. Takže neviem o čom hovoríš. Takže teraz čo je tam, je to 

nové. Tak isto to bude treba tak ako si povedal odpratať. Len nehovorme tak, že od 2003-tieho. 

2003-tieho je tam celé to odkalisko tam hej. A tam je možno rôzny iný odpad, za čo ani ty 

nemôžeš, ani ja som nemohol. Ja som tak isto urobil to, čo som mohol a dúfam, že aj ty urobíš 

to, čo ty môžeš. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Burdiga ja by som len odkázal, že 2003 bola predošlá téma, to bolo, to bola tá 

telocvičňa odkedy sa rieši hej. Ja som povedal, že už 20, 25 rokov tá skládka tam je. Tak vy ste 

tú skládku neodložili ako ale ste aj potvrdil, že ste ju zrovnali. Hej. Takže ste ju zrovnali, že 

dosypali sa zemina a zrovnala sa. Tá skládka je tam, je, je tam, je tam tá skládka. Takže iba 

z tohto hľadiska je to, aj ty si niečo podedil, ...... že ty si uspel, aj ty si niečo zdedil, hej a prišiel 

si možno aj ja po 2 rokoch na to, že dakde sypeme niečo, stavebný materiál, len ja som už 

dakedy v októbri dostal toto avízo a toto upozornenie. Tak som bol tam osobne ako bolo rok 

a pol po voľbách, že niečo sa tam deje. Ja vám môžem povedať aj priamo, kto v tom boji tam 

bol, bol Brantner, že my máme dajakú skládku a pán Šalamon mi ju ukázal hej. Tak ja som bol 

s ním osobne a hneď som zaviazal pána riaditeľa s tým, že toto si neželám počas môjho 

primátorovania, aby takáto skládka sa tvorila naďalej, ale aby si dali do rozpočtu peniaze, čo aj 

majú, čo chvalabohu bolo to aj potvrdené, že máme to na likvidáciu tejto sute. Takže predtým 

to zrovnali a ja som povedal, že nechceme žiadne navážanie ďalšej zeminy a zrovnávať ten 

terén, ale aby sa to odstránilo. Takže sme to, ja hovorím, že tento rok sa to bude odstraňovať. 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som sa, ja by som sa teda v nadväznosti na túto diskusiu chcel spýtať pani hlavnej 

kontrolórky, či teda ona vie o tejto skládke. Či teda za posledných niekoľko rokov, neviem 5 

rokov, eviduje nejaké, nejaké podanie, že mesto bolo upozornené na túto skládku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Nie. Počujem to prvý krát. Nebolo ani žiadne podanie, ani som takúto informáciu nemala do 

dnešného dňa.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

To znamená nebola tam. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ako ja nemám informáciu, že je, že sa má riešiť nejaká skládka. Nedostala som ani podnet, ani 

sa, ani neviem o tom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pani kon...pani kontrolórka vraví, že nedostala podnet, ale bola tam. Takže vzniknúť nemohla 

len tak čáry máry, lebo je tam. Páni poslanci dovolím si vás potom pozvať pozrieť si to, aby 

sme videli, že o čo sa jedná. Hej. Radšej tak vidieť ako by sme si tu niečo prehadzovali a takto. 

Takže je lepšie vidieť ako počuť. Dobre? Takže ja si myslím, že takto. Aj pani kontrolórku tam 

môžeme potom zobrať a usúdi, že či tam bola alebo nebola. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Moja... 

 

p. primátor Michal Domik 

Prepáč pán poslanec Kuhn. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Pán primátor aj ja som tam bol viackrát ešte, možno viackrát jak ty. To sú tam 2 skládky hej 

a o dvoch veciach hovoríme. Hej. Takže preto hovorím, že nepleťme jednu, nepleťme druhú. 

Tam kde je teraz táto, stade sa to nie zrovnalo, ale odnieslo hej a to neboli smeti za môjho 

primátorovania, ale ja si myslím, že to je jedno. My tu nehovorme za, či za môjho, či za tvojho 

primátorovania hej. Ale hovoríme o všetkom, o tom, že treba to stade dať preč hej, aby to stade 

odišlo, lebo takto fakt si prehadzujeme len hej, že vymýšľame, že ako a kde. A ten rok 2003 si 

spomenul každopádne, ale jedno. Nechajme to tak. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. I. Kuhn 

Moja otázka na pani hlavnú kontrolórku smerovala vlastne len kvôli tomu, že či je tu situácia, 

že mesto bolo informované alebo vedelo teda. Ja ako poslanec sa priznám, že som nevedel 

o tomto probléme. Teda či, či je ten problém  v tom, že mesto bolo informované a nekonalo, či, 

či teda primátor, MZ, technické služby, alebo teda akože sme nemali vlastne ani túto, túto 

informáciu.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
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Čiže ak môžem ja by som len zopakovala, že ja som nedostala žiadny podnet na prešetrenie 

a nemám vedomosti o tom, či na úrad nejaké udanie alebo podanie alebo podnet došiel. Ja som 

oficiálne nedostala nič. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ďakujem za odpoveď. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Keďže je pre mňa cudzie takéto zasadnutie MZ, preto na vaše 

potešenie asi dneska budem mať len krátky diskusný príspevok oproti predchádzajúcim 

zastupiteľstvám. V prvom by som chcel poďakovať vám všetkým za kladný prístup 

k niektorým bodom dnešného rokovania. Súčasne by som chcel poďakovať aj MP za ostražitosť  

a hliadkovanie tak v meste, ako aj na obecnom cintoríne, čím občania cítia väčšie bezpečie 

v meste. Čo sa týka zapojenia sa do medzinárodnej kampane ohľadom vlajky Tibetu som rád, 

že niektorí z našich radov si všímajú aj takéto iniciatívy a že mesto sa zapojí do takéhoto 

spôsobu vyjadrenia nášho postoja k obmedzeniu ľudskej slobody. Bol by som však rád, keď by 

mesto sa zapojilo inokedy aj do takej aktivity, ktoré aj vtedy keď sú protesty proti obmedzeniu 

ľudského práva aj oveľa bližšie nášmu okoliu. No nedávno bolo také aj ohľadom protestu proti 

zákazu používania vlajky Sedmohradska v Rumunsku, no aj v našej republike sú prijaté, je 

prijatý zákon, ktoré neumožňuje používať vlajky iných národností trebárs na športových 

podujatiach, čo je taktiež možno diskutabilné. Snáď ešte k harmonogramu zasadnutia orgánov 

Mesta Rožňava. Chcel by som upriamiť pozornosť aj na slávnostné zasadnutie mesta, ktoré žiaľ 

nemohlo sa uskutočniť 03. 02. jak je to schválené VZN-kou, ale keď situácia nariadenia z titulu 

pandémií umožnia, tak bolo by treba čím skôr to uskutočniť. Už aj z toho titulu, že práve 

v tomto roku je 730 výročie toho písma, toho dokumentu, kde prvý krát je spomenuté mesto 

Rožňava ako Roznó bano. Dúfam, že len v štádiu, začiatku ako len je výzdoba ako len mesta 

z tohto titulu. Dneska ráno som si všimol ako len na radnici, že je vypísané. Je jeden transparent 

umiestnený. No je to len jednojazyčné a bolo by dobre ešte ako len aj v maďarskom jazyku ako 

len vypísať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a možnosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne za vstup. Prosím odhláste sa pán poslanec Beke. Ďakujem. Dobre. 

Takže nikto sa nehlási do diskusie. Ešte pán Kemény nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ešte raz, ešte raz dobrý deň prajem všetkým. Poprosil by som a zároveň vyzval všetkých 

kolegov, nie len členov výkonného výboru participatívneho rozpočtu, pracovníkov mesta, aj 

verejnosť, keby sa chceli vyjadriť k predchádzajúcemu ročníku. Pripravujem totižto správu 

o predchádzajúcom ročníku participatívneho rozpočtu. Máme niečo dané aj do budúcna. 

Vzhľadom k tejto situácii, ktorá momentálne pretrváva celosvetovo, aj u nás sú podmienky 

dosť narušené a nabúrané, čo sa týka budúcnosti a možnosti realizácie tohto zámeru. Takže 

všetky konštruktívne pripomienky, návrhy, podnety uvítam na moju mailovú adresu, aby som 

to vedel prípadne zakomponovať do tej ucelenej správy. Ďakujem za porozumenie. Pekný deň, 

buďte zdraví. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem podobne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len na malý momentík vrátim k vyjadreniam pána Bolačeka a to 

v jednej veci. Uviedol, že na komisii výstavby informoval, resp. že s podnetom prišiel pán 

kolega Ocelník, tak nie som si celkom istý, lebo si vôbec nespomínam na takéto vystúpenie 

pána Ocelníka. Pokiaľ si pamätám, tak bol na komisii výstavby len jeden jediný krát a vtedy 

sme s ním preberali záležitosti ohľadom výstavby jednej haly v priemyselnom parku, ale nie 

nejaký odpad. Možno si pán kolega pomýlil komisie a išlo o komisiu na ochranu verejného 

poriadku, kde by si predpokladám, že takáto, takýto podnet aj patrí. Možno sa mýlim, ale ja si 

nespomínam, že o tomto odpade by sme rozprávali na komisii výstavby. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak... 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

A ešte dodám, ani kolegovia z komisie výstavby, ktorých som teraz oslovil si na takéto niečo 

nespomínajú. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Na komisii výstavby, ako spomínal pán kolega Bolaček, som bol a nahlas som to pred všetkými 

povedal. Ako volič. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. Nemáme zvuk. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Áno už je. Ja by som sa chcel tiež ako pridať. Počas môjho vedenia komisie som sa tiež s týmto 

problémom nestretol, že máme nejakú čiernu skládku. A keby sme vedeli, tak určite to riešime 

či obhliadkou na mieste, alebo nejakým iným spôsobom. Takže tiež nemám túto vedomosť. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Roman kedy sa uskutočnilo to zasadanie komisie, keď si tento problém tam 

predniesol? Môžem poprosiť o, o odpoveď? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Presne ti to teraz neviem povedať. Treba si pozrieť zápisnice z komisií, kde som podpísaný. 

Ale bolo to vtedy, keď bol jeden z bodov rokovania ten areál v priemyselnom parku, ktorý mal 

byť prenajatý na nejaký zvláštny účel a myslím, že je to zhodou okolností parcela, kde sa 

vynášal ten stavebný odpad z rekonštrukcie námestia. Toľko.  
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p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte jednu otázku na Romana Ocelníka. Tak by som sa ho spýtal, že či vedel o tej 

skládke už aj predtým. Lebo sú záznamy, kde jaj a to som nemal hovoriť. Ale nech sa, nech sa 

páči či Roman keď ťa môžem poprosiť, vedel si o tej skládke, že tam existuje už aj pred, 

predtým? Nech sa páči Roman. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dúfam, že kolegovia neupozornia, že momentálne nie je hodina otázok. Hodina otázok bola 

úplne na začiatku pán primátor. Takže to bol fakt ako. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

A neklaďme otázky. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak....ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja si myslím, že máme diskusiu, tak teraz diskutujeme o dajakom probléme. Vieš Roman preto 

ma zaujímalo, že kedy to bolo či, neviem si spomenúť na toto, na tú skládku, tento problém, že 

by si nám bol pomenoval. Nechcem sa vyhovárať, že to tam neodznelo. V žiadnom prípade. 

Nespomínam si. Ale ma to zaujíma z toho hľadiska, že na odstránenie takej skládky koľko času 

bolo a keď, od tvojho upozornenia. A keď sa tak nestalo, že či to bolo už ako posledné riešenie 

a najúčinnejšie bolo to nahlásiť na inšpektorát. Hej. S tým rizikom, že mesto dostane pokutu. 

To sa mi zdá ako trošku, že neboli využité všetky možnosti, ktoré sú a boli na to, aby sme tú 

skládku nejakým spôsobom teda, tento fakt, že tam máme teda čiernu skládku aby sme 

akceptovali ten fakt a prijali opatrenia. Hej. Jednoducho neviem sa stotožniť s tým, že, že sa 

uteká potom na inšpektorát práce udávať. Vlani som sa prechádzal tiež s 2 dámami po katastri 

mesta, ktoré prišli na podnet kvôli inváznym rastlinám. Zlatobyľ, nepokosené pozemky okolo 

cesty, okolo cesty na Betliar a tam vedie aj železničná trať, hej. Čiže bolo veľmi ťažko rozlíšiť, 

čo sú pozemky mesta, kde nebolo, nebol vykonaný zásah proti inváznym rastlinám a čo sú 

pozemky vo vlastníctve a správe štátu ako Železníc SR, ale na mesto bola sťažnosť. Na 

železničnú spoločnosť nie. Čiže tu už fakt mi to pripadá ako cielene robiť potiaže a problémy 

mestu. Čiže skutočne treba sa spamätať a všetci sme skladali sľub, že budeme robiť v prospech 

mesta a občanov. Neviem, či je v prospech mesta nevyužiť všetky prostriedky, ktoré sú a hneď 

potom ísť a plakať na inšpekciu, kde nám hrozia potom škody v podobe pokút a tak. Ondro 

z jednej strany ti rozumiem. Hej. Možno tvoj otec by ešte žil, keby sa nebol angažoval v tom, 

že na planine zisťovali v priepastiach rôzne jedovaté látky, ktoré zamorovali zdroje pitnej vody 

v Rožňave. Čo klobúk dole pred ním, že teda sa angažoval v tomto, upozorňoval na to. Tá 

partia, čo čistila Malú Žomboj, Maďari, z tých nežije už ani jeden. Lebo to boli silne 

rakovinotvorné látky. Preto som vyslovil ten, túto domnienku, že aj tvoj otec je možno obeťou 

tohto. Ale vieš je rozdiel medzi jedom noxirónom, ktorý spôsobuje rakovinu a dostáva sa do 

pitnej vody a, a pije ju celý skupinový vodovod a medzi inertným odpadom, ktorý neohrozuje 

zdravie ľudí. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Ocelník. Bol ste prihlásený. Neviem, či ste chceli byť prihlásený. 
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p. poslanec Roman Ocelník 

....to bol omyl asi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Omyl. Dobre. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Len chcem Jankovi odpovedať, že všetci to už beriete tak momentálne ako keby mesto bolo 

zodpovedné, takže to už začínam ja tak vnímať, že mesto je zodpovedné za túto čiernu skládku. 

Lebo ja som to dal iba prešetriť. Druhý bod je, že táto skládka je zavážaná zeminou 

a zrovnávaná. Tu nikto ani neplánoval to uložiť dočasne a potom odniesť. Je to zakrývané aby, 

aby boli dôkazy čo najmenej viditeľné. Z tohto dôvodu som konal ako som konal. A je to 

konanie v prospech občanov mesta a nikoho iného, keď si nebudem odpad vyvážať do prírody. 

A to aký odpad sa tam nachádza ja neviem povedať. Ja som to neskúmal, nemám na to žiadne 

vzdelanie a ani to nie je mojou zodpovednosťou. Ja ako poslanec vnímam svoju zodpovednosť 

voči občanom  aj ochranu životného prostredia, v ktorom žijú. Práve s ohľadom na to, v akom 

regióne žijeme, poznačenom hutníctvom resp. baníctvom a ťažkým priemyslom. Takže len 

toľko.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takto. Aj keď to nie je skládka nebezpečného odpadu nám ako obyvateľom mesta a nám ako 

poslancom by malo záležať na tom, aby proste na území mesta neboli čierne skládky. 

Nedajbože ešte teda aby sa na tom ešte aj mesto nejak podieľalo. Ale ak taký problém je, tak 

v prvom rade by sme ho mali riešiť ako poslanci či už v komisiách, na zastupiteľstve, 

s riaditeľom technických služieb, s primátorom a len v prípade, ak proste nikto z týchto nekoná, 

no tak potom sa obrátim na nejakú, nejakú inú inštitúciu. Ja som, ja som pred neviem či rokom 

či dvomi, asi už to budú 2 roky, možno aj 3 na zastupiteľstve sa pýtal, myslím že, pani hlavnej 

kontrolórky na jednu skládku, resp. skladovanie nejakého materiálu sypkého, bieleho na 

Rožňava Bani, na ktoré ma upozornili občania. A prvý krok môj bol teda ísť na zastupiteľstvo 

a spýtať sa, že či mesto o tom vie, či už podniklo nejaké kroky, či sme dali na to súhlas, alebo 

či máme my možno súhlas. A potom až ten ďalší krok je teda sa obrátiť na nejakú inú inštitúciu, 

že teda aby sa, aby sa to riešilo. Takže mne, mne ide len o to, že, že teda nevieme o tom. Hej. 

Povedzme, že teda to Roman to otvoril túto otázku nie ako hlavnú tému, ak som správne 

pochopil, tak hlavná téma bola vtedy prenájom tých priestorov pre nejakú budovu, pre nejakú 

prevádzku v priemyselnom parku. V tej súvislosti Roman spomenul aj túto skládku. Asi sa to, 

vtedy to nemalo dostatočný, dostatočný ohlas, lebo všetci boli sústredení na hlavne na ten 

prenájom toho pozemku. To bola hlavná téma a teda to možno bolo jak, tak to vyzerá, že 

možnože pred rokom, pred dvomi, alebo pred tromi. To nebolo na, v decembri, lebo Ondrej ty 

si spomínal, že, že to bolo minulý rok v decembri na komisii stavebnej. Ale podľa všetkého to 

bolo teda niekedy oveľa dávnejšie. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Nie oveľa dávnejšie, možno som sa v tom mesiaci pomýlil. Bolo to koncom roka 2020.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Okej. 
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p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Našiel som si to. V zápisnici komisie výstavby  ten bod, ktorý si pamätám, 

že tam bol pán poslanec Ocelník a to je Viničky servis s. r. o., ktorý žiadali o vybudovanie 

priemyselnej haly v priemyselnom parku, resp. haly v priemyselnom parku, kde v uznesení sa 

píše, že komisia neodporúča takúto halu tam vybudovať a odporúča preveriť legálnosť 

umiestnenia takejto stavby v priemyselnom parku vzhľadom na deklarovaný účel stavby 

a platný územný plán. Ak by sa našla legálna možnosť umiestnenia tejto stavby 

v priemyselnom parku vyu... vyžiadať doplnenie materiálu o podrobný popis podnikateľského 

zámeru a doplniť informáciu o možnosti umiestniť takúto prevádzku v priemyselnej zóne. 

Pozvať investora na najbližšie zasadnutie komisie výstavby. Kde do uznesenia sa nedostalo nič 

z toho, čo tu bolo povedané ohľadom nejakej čiernej skládky. Viacerí si nespomíname na toto, 

čo nespochybňujem, že tam mohlo byť. Fajn. Ale nič nebránilo tomu, aby ktorýkoľvek pán 

poslanec navrhol, aby prijala komisia uznesenie, resp. odporúčanie, kde by sa riešila táto čierna 

skládka. A tak isto nevidím ani najmenší problém na to, aby aj na komisii akejkoľvek inej, keď 

je takéto podozrenie, sa prijalo uznesenie vo forme odporúčania pre MsÚ, kde by sa týmto 

zaoberali. Ale keď to bolo niekde medzi rečou spomenuté, pri nejakom inom probléme, ja 

neviem, komisie sú poradné orgány, takže minimálne ja keby som mal postupovať na komisii 

nejakým zmysluplným spôsobom, tak naformulujem uznesenie, ktoré, ktoré si mám možnosť 

prečítať a mám sa o čo oprieť a potom vyžadujem od vedenia mesta, aby to plnilo. Ale tu zrejme 

k takémuto niečomu nedošlo, čo mňa ako postup poslancov dosť prekvapuje, že nevyžadovali 

žiadne, prijatie žiadneho uznesenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Keďže to bolo koncom roku 2020 tak neviem jak, keď je zamrznutá pôda, všetko chcete 

likvidovať skládku. Pôda rozmrzla asi pred 3 týždňami. Hej. Čiže to bolo ako niečo niekde 

spomeniem medzi rečou a keď to nie je okamžite riešené a vyriešené tak prijmem opatrenia 

a ešte takýmto spôsobom. No proste jednoducho nie je to dobre čo sa udialo. Nie je to dobre 

a neviem ako poznáte kolegovia zákon o odpadoch a vôbec zákony o ochrane prírody, ale fakt 

je ten, že akonáhle je čierna skládka niekde na území mesta, tak čierny Peter ostáva v rukách 

mesta, keď sa nezistí, kto je pôvodcom odpadu. Musí ju zabezpečiť mesto. Čiže tak asi hej. 

Aby sme vedeli do budúcna, keď niečo chceme riešiť, tak treba využiť všetky tie možnosti, 

ktoré sú. Ale doma najprv a potom ísť niekde ďalej vyplakávať, že doma ma nepočúvajú. 

Ďakujem. Ahojte. Končím. Rozlúčim sa s vami, lebo idem na krízový štáb okresný, na 13-tu 

hodinu, čiže prajem úspešné rokovanie ďalej. Ahojte.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce. Ešte poprosím Janko odhlásiť sa. Pán poslanec Breuer 

nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja. Ja som sa nehlásil do diskusie, ale... 
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p. primátor Michal Domik 

Nie, nie, nie, nie. Pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Len kvôli tomu ako len vstúpim ako len do tejto diskusie, lebo za tých 

10 rokov čo som poslancom viackrát som sa ozval ohľadom toho, že mesto by malo zriadiť 

nejaké miesto, alebo určiť nejaké miesto, kde by sa dalo ako umiestňovať zeminu a stavebný 

odpad. Neviem čo sa týka betónu alebo, alebo takýchto vecí. Dennodenne sa stretávam ako len 

s tým v cintoríne a je problém, kde to umiestniť. Žiaľ za tých 10 rokov ešte, ešte sa nepristúpilo 

ako len k tomu, alebo nebolo dosť času asi, aby sa oficiálne určila niekde ako len nejaké miesto. 

Ja osobne by som prosil a, a navrhoval, že teraz, teraz môžeme hodiny rozprávať o tomto 

prípade, čo sa ako len, čo sa udialo, ale riešenie na to nevieme nájsť a do budúcna, aby 

k takémuto nedošlo, tak skúsme nájsť nejaký priestor, kde sa dajú ako len takéto veci umiestniť. 

Hovorím dennodenne sa stretávam s tým a bolo by to, bolo to treba ako len riešiť. Možno aj 

čím skôr. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím aby sa pán Beke odhlásil. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Áno. áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Nakoľko sa...Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím s kolegom Bekem. Kým doteraz sme mali len technické 

služby, alebo mesto, ktoré možnože nebolo až tak sto percentne kompetentné v týchto 

záležitostiach, teraz máme novozaloženú spoločnosť vlastne Odpadové služby mesta Rožňava, 

ktorej sa presne táto agenda týka. Tak jak si pán primátor pred chvíľou ty povedal, že sú to 

všetko v úvodzovkách to je otázka, či to je odpad, lebo to vieme zrecyklovať a rozprestrieť pod 

cesty, pod chodníky a, a vlastne použiť jeden materiál, za ktorý raz neplatíme za odpad a druhý 

krát ho využijeme ako podkladový materiál, za ktorý znovu netreba platiť. Takže si myslím, že 

toto je agenda, ktorá by mala byť posunutá na Odpadové služby mesta Rožňava a, a v podstate 

vytvoriť jednu koncepciu. To už čo sa týka toho miesta, kde sa to dá zložiť, nemám znalosti 

o tom, že do akej miery sa vlastne táto agenda, toto nakladanie s tými odpadmi, aké obmedzenia 

to má. Ale určite kompetentní ľudia v mestskej spoločnosti, založenej mestom, budú vedieť, že 

za ktorý koniec toto chytiť a, a určite to bude mať dlhodobý efekt pre obyvateľov mesta, pre 

mesto a vyhneme sa takýmto problémom do budúcna. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie. Pán poslanec Beke neviem, či ste sa odhlásil, alebo sa 

chcete ešte.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Odhlásil som, ale dajak nepodarilo sa.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Pán poslanec Balázs tak isto ste ešte prihlásený. Ďakujem pekne. Skúsim. Ukončujem 

diskusiu, nakoľko sa nikto nehlási. Vážení páni poslanci, vážení prítomní, program dnešného 
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zasadnutia sme vyčerpali. Prajem Vám všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. A hlavne zdravie. 

Dovidenia. Majte sa. 
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