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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 31. 03. 2022 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 34. zasadnutie 

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

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

hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, 

konateľov obchodných spoločností, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých 

prítomných. Z dôvodu ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 doporučujem počas konania 

zasadnutia MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné: 

- zúčastniť sa ho len v respirátore  

- účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného 

ochorenia 

- a taktiež pravidelnú dezinfekciu rúk.  

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

Z celkového počtu poslancov 17 poslancov je prítomných 16, teda MZ je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice menujem poslancov, pána poslanca Mihóka a pána 

poslanca Deménya.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 03. 03. 2022 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte.  Hlasovali ste 16-ti. 

Za  program ste boli 16-ti. Ďakujem pekne. 

 

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

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

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

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

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

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

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

predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút. V odôvodnených 
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prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie 

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

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

predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

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

používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie. 

 

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

podnety občanov 

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

 

Nakoľko tu nie je žiaden občan môžeme prejsť k bodu č. 3. kde nasledujú Interpelácie 

poslancov 

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

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Začal by som takou aktuálnou témou. Chcel by som sa v mene 

obyvateľov mesta, v mene voličov poďakovať celému tímu pracovníkov MsÚ, možná snáď 

najviac zástupcovi primátora mesta pánovi Ing. Michalovi Drengubiakovi a celému tímu za 

pracovné odhodlanie, za pracovný výkon,  za pracovné nasadenie vo veci starostlivosti 

o utečencov uviaznutých u nás v Rožňave. Poďakovanie samozrejme patrí taktiež všetkým 

obyvateľom, podnikateľom, ktorí taktiež priložili ruku k dielu v tejto ťažkej situácii a pri 

zabezpečení základných potrieb ako ubytovanie a v neposlednej miere, neposlednej rade 

o stravu pre uvedených ľudí uviaznutých u nás. Vďaka všetkým. Asi tí, čo to nezažijeme, asi si 

nevieme predstaviť, čo tí ľudia zažívajú. Takže, takže veľká vďaka všetkým. Tu by som tak 

plynule premostil z jednej katastrofálne negatívnej témy na, na druhú. A tu by som sa obrátil 

asi na finančnú komisiu. Pán predseda chcem sa vás opýtať, či sa pamätáte na vaše vyhlásenia, 

že úvery sa berú v prvom, druhom roku nazvime to v úvodzovkách vládnutia, alebo pôsobenia 

zastupiteľstva. Tak ste to niekedy odôvodňovali, aby sa úvery nebrali v poslednom roku 

pôsobenia MZ, pol roka pred voľbami. Vidím, že máme v programe odsúhlasiť dvojmiliónový 

úver. Pardon. 2 miliónový úver a či je  práve teraz tá najvhodnejšia, najideálnejšia situácia na 

takýto krok. A čo ma tak viac bolí, že, že nevidím vlastne konkrétnosť, že na čo ideme vybrať 

zase 2 milióny v tomto období, na čo ich ideme použiť. Keď, keď položíme na stôl dajaký, 

dajaký taký vyšší cieľ, vyšší zámer ja nemám problém a veľmi rád zdvihnem ruku aj za vyšší 

úver, lebo úrokové sadby sú dobré, inflácia je obrovská, ale chcem sa opýtať, že čo ideme pre 

obyvateľov mesta z takejto obrovskej sumy urobiť. Mám pocit, že trošku ako keby sme išli tak 

trošku dole z kopca. Za, za posledné obdobie sme vybrali takmer 4 milióny eur v úveroch. A, 

a ešte raz zdôrazňujem, keby sme tam videli niečo v strednodobom, krátkodobom, dlhodobom 

pláne, že na čo to použijeme, či pre širokú verejnosť, či pre deti, ktoré, ktoré tuná chodia do 

škôl, alebo pre udržanie turistov v regióne, aby nám, keď sa pokazí počasie nezutekali. To 
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znamená narážam napríklad na také, že je tu plaváreň, tak nemám problém, aby sme zdvihli 

ruku za omnoho vyšší úver, lebo je vhodná doba. Ale 2 milióny eur bez toho aby sme dajaký, 

dajaký zámysel mali pred sebou? V štvrtom roku pol roka pred voľbami? Jediné čo tam vidím, 

je investícia do, do futbalovej infraštruktúry, neviem konkrétne o čo tam ide presne. Zhruba 

takmer 1 milión eur a ani s tým by som nemal až taký veľký problém, ale práve v Nadabulej 

kde nie je štad... kde nie je tribúna? Neviem v akej, v akom stave, či sú tam šatne, kde, kde sa 

nedá zaparkovať? Tam ideme dať takmer milión eur? Pardon okolo 900 tisíc do Nadabulej, 

okolo 70 tisíc Rožňava. Ešte by som videl aj to, že, že keď do Rožňavy ide do futbalu tých, ten 

obrovský obnos peňazí tak ešte tomu by som videl dajaký zmysel, ale do Nadabulej? Či ste si 

istý, či ste túto otázku poriadne prebrali na tej finančnej komisii, by som sa chcel takto opýtať. 

Lebo je to obrovský obnos peňazí. Ja viem, že ďalšia odpoveď príde to, že veľ detí chodí na 

futbal a, a to si vážim všetkých, čo sa tomu futbalu venujú. Trénerov, mnoho z nich tuná sedí 

a, a venujú sa tej mládeži, takže aj to je pravda a, a časť tých prostriedkov by mala doložiť, by 

mal vlastne doložiť futbalový zväz. Pevne veríme, že doloží, ale, ale jedná sa o jeden obrovský 

obnos peňazí a, a na jedno veľmi úzko špecifikovanú športovú činnosť. Či by to nemalo mať 

trošku širší záber takýto veľký obnos peňazí. Mimochodom pred, pred 2 mesiacmi sme 

odsúhlasili. Prihlásim sa potom zase a skúsim. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči, keď súhlasíte dovolím... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Môžem? 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dokončiť pokojne môžete pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. Iba taká jedna poznámka, že pred 2 mesiacmi sme odsúhlasili prenájom týchto 

športovísk za 1 euro na 5 rokov s tým, že sme si ťarchu všetkých energií a všetkého, údržby si 

zobrali technické služby, energie mesto. Takže, takže ja len chcem poprosiť o zváženie toho, 

že či, keď je to takto dobre, ale predpokladám, že je to dohodnuté, že je to takto dobre, tak to 

treba spraviť. Len či to netreba trošku rozšíriť na, na širšiu škálu napr. športovísk, alebo, alebo 

aby široká verejnosť vedela využiť tieto prostriedky investované. Určite treba do športu, ale 

hlavne by som povedal, že nie len do profesionálneho športu, ale športu, ktorý rekreačne 

využíva široká verejnosť určite tie prostriedky treba. Otázka či do takto úzkej infraštruktúry. 

Ešte jednu otázku si dovolím. Chcem sa opýtať, tiež som študoval materiál ohľadne 

cyklochodníka. Ten cyklochodník, ktorý ide v podstate z juhu smerom k Eurobusu. Ak som 

dobre vlastne postrehol v tých materiáloch, že, že tá pochôdzia časť pre chodcov sa rozdelí na 

polovicu a, a vlastne jedna polovica bude využívaná pre chodcov, druhá, druhá pre cyklistov. 

Vlastne je to chodník, kade chodí strašne veľa ľudí, veľa mamičiek s kočíkmi sa tam 

prechádzajú. Či som to dobre pochopil, že toto bude stáť 450 tisíc. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ďakujem za slovo. Mám niekoľko otázok, ktoré by som chcel adresovať 

tak ako asi hlavne zastupiteľom, alebo predstaviteľom mesta. Prvá otázka by bola – niekoľko 

mesiacov dozadu sa riešilo kúpalisko ešte, že sme prišli vlastne o tú možnú investíciu vo výške 
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400 tisíc eur. Padli tu nejaké konkrétne obvinenia, že nebolo všetko v súlade s kostolným 

poriadkom. Že sa tu diali nejaké nečisté veci. Chcem sa spýtať, či sa v tomto niečo riešilo, či 

bolo podané nejaké podanie, alebo aký je tu ďalší postup mesta. Druhá otázka pravdepodobne 

na pána riaditeľa technických služieb. Na detskom ihrisku na Komenského pri bývalých jasliach 

Drobček, pravdepodobne z dôvodu nejakého poškodenia boli niektoré detské prvky už pred 

vyše rokom zvesené a odnesené. Pravidelne sa obyvatelia pýtajú, či sa vôbec niekedy tieto 

prvky vrátia, lebo im chýbajú. Takže aký je tam stav tohto celého. Ďalej by som sa chcel spýtať 

mesta, možno aj pán Beke by vedel povedať. Telocvičňa pri ZŠ Reformovanej cirkvi a taktiež 

detské ihrisko kedy budú v súlade so zmluvou otvorené aj pre širokú verejnosť. Lebo zatiaľ 

som nepostrehol, že by táto možnosť tam už bola. A posledná otázka taká aktuálna. Znečistenie 

rieky Slaná. Či tam vieme niečo povedať obyvateľom, nejaké kroky, lebo tie verejné vyhlásenia 

našich štátnych orgánov sú zväčša také, ako keby sa tam nič nedialo. Takže či vieme niečo viac. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem kolegovi Balázsovi za otázky. Áno pamätám si čo som 12 rokov tvrdil. Teší ma, že 

ste tak pozorne počúvali moje argumentácie v minulosti. A máte pravdu. Nie je to ideálne, nie 

je vhodné brať veľké úvery v poslednom roku volebného obdobia. Je to politicky nevhodné. Na 

druhej strane situácia je taká, že žiaľ nenávratné finančné prostriedky napr. z eurofondov 

nefungujú tak, že sa dávajú väčšinou v prvý, druhý, tretí rok volebného obdobia samospráv. 

Dávajú sa podľa situácie ako sa, ako sa tie schémy pripravujú, ako prebieha nejaké obdobie. 

A keď máme možnosť v poslednom roku volebného obdobia čerpať nenávratné finančné 

prostriedky a konkrétne pokiaľ teda viem, už máme schválený, schválené nenávratné finančné 

prostriedky na rekonštrukciu materskej školy na Ernesta Rótha, na čo potrebujeme 5%,  %-tné 

spolufinancovanie, čo je teda pokiaľ viem zhruba 200 tisíc eur. Opravte ma, ak sa mýlim.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Ja musím vás opraviť. 5%-tné je len dajakých 50 tisíc, lebo máme oprávnené len do milióna 

a celá stavba bude stáť 1 200 tisíc, takže potrebujeme aj spoluúčasť 200 tisíc. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ospravedlňujem sa, že som to nepovedal celkom presne. No čiže stojíme pred dilemou. 

Ideme do tejto rekonštrukcie a teda potrebujeme si na to zobrať úver na, na to spolufinancovanie 

a na neoprávnené náklady. Alebo teda povieme, že hej pred rok, alebo necelý rok pred voľbami 

to nebudeme robiť a vzdáme sa tejto možnosti, týchto finančných prostriedkov. Takže toto sú 

podľa mňa akože 2 zlé, 2 zlé možnosti a tá, to menšie zlo v tejto chvíli sa mi zdá ten vziať, 

vziať si ten úver a využiť možnosť, že, že proste môžeme získať milión eur z, z európskych 

fondov za cenu toho, že si vezmeme, vezmeme úver. Samozrejme ten, ten úver sú 2 milióny 

nie 200 tisíc, ale, ale to čerpanie v tom materiály tam je napísané, že to čerpanie bude priebežné. 

To znamená, že to nie je tak, že keď sa podpíše zmluva, tak teraz vytiahneme z banky 2 milióny 

a hneď ich začneme používať. Tie peniaze budeme používať priebežne tak, ako budú, budeme 

získavať nejaké dotácie a bude potrebné spolufinancovanie. Čiže je možné, že tento rok 

vyčerpáme z toho milión, 1,5 milióna a, a proste ďalšie peniaze budeme čerpať až v budúcom 

roku. Závisí od toho, že ako sa nám bude dariť získavať tie finančné prostriedky. Aj, aj preto 

zatiaľ teda v tom materiály nie je uvedené konkrétne na čo, lebo, lebo niektoré tie žiadosti sú 

už schválené, niektoré sú ešte len predložené, čaká sa na ich schválenie. Čiže, čiže v podstate 

v takmer celom rozsahu ide o peniaze na, na spolufinancovanie nejakých grantov, ktoré 
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môžeme získať, alebo dotácií, alebo nenávratných finančných prostriedkov. Neviem časť 

možno bude použitá aj na nákup pozemkov, ktoré, o ktorých viete, že tento problém tuná sa 

s nami vlečie dlhé roky a teraz je konečne možnosť to vyriešiť a vykúpiť pozemky pod 

miestnymi komunikáciami. Čo myslím si, že, že je taká vec, že nám tie ďalšie generácie 

poslancov, ktoré prídu po nás budú, budú vďačný, že sme tento problém vyriešili. Aj za cenu, 

že teda sme si vzali úver a nenechali sme to na ich krku. Mimochodom, že teda prečo úver ešte 

jeden z dôvodov ste si odpovedali veľmi správne aj sám. Momentálne je ideálna doba na branie 

úveru, pretože tie úroky sú extrémne nízke. A to čo je navrhnuté je fixovanie, teda taký úver, 

ktorý je fixovaný na 10 rokov. To znamená, že keby aj nastala situácia, že začnú zdražovať 

úvery no tak proste mi už máme fixnú sadzbu. Takže hej je teraz ideálne obdobie. O pol roka 

o rok možno budú sadzby oveľa vyššie. K tým, k tým účelom akože ešte, ešte možnože, viac 

povedia, lebo ja si všetko nepamätám, tak viac možno povie pán primátor, alebo, alebo niekto 

z MsÚ, ktoré tie vlastne žiadosti o nejaké dotácie už boli podané, ktoré sú schválené. A čo sa 

teda bude, na čo sa použije konkrétne, alebo čo, čo máme v pláne. Ale ja sa chcem pristaviť 

ešte pri jednej veci a to je tá, to, že ste položili tú otázku, že tá umelá trávnatá plocha, že prečo 

v Nadabulej. Keby v Rožňave, tak že nepoviete, ale prečo v Nadabulej. Ja tu ako poslanec 12 

rokov počúvam sťažnosti obyvateľov Nadabulej, že všetko čo sa robí, sa robí v Rožňave 

a v Nadabulej sa nerobí nič. A v niečom som s nimi súhlasil, v niečom som s nimi nesúhlasil. 

A takže ma zaráža, že, že teraz, keď je tu taký návrh a teda ja som o tom nerozhodoval, akože 

ten návrh prišiel od ľudí, ktorí sa venujú futbalu a oni asi vedia, že prečo je to vhodné na tomto 

mieste. Ja teda futbal pozerám akurát maximálne tak v telke. Takže, takže to rozhodnutie prečo 

je to vhodnejšie v Nadabule bolo od týchto ľudí. A z môjho pohľadu nevidí dôvod, prečo by sa 

nemohlo postaviť v Nadabulej. Je to, je to časť mesta, je to tiež Rožňava a, a kľudne aj tam 

môže byť nejaká väčšia investícia. To je z mojej strany všetko v tejto chvíli. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Bavíme sa o 2 miliónoch eur. Tých 5% je samozrejme v poriadku, na tú škôlku to treba. Bavíme 

sa o 5-tich %-tách. Pán primátor povedal, že to je 50 tisíc + neoprávnené náklady. No dobre 

nepodarilo sa vtesnať do toho milióna, vieme aké sú ceny. Takže 200 tisíc na škôlku, ale zostáva 

milión 800. A teraz vy si myslíte pán kolega, že práve Nadabulčania chcú, chcú v podstate ja 

neviem jeden prvoligový štadión tam, alebo, alebo čo po tom túžia? Či je to tam vhodné, keď 

tam nie sú parkovacie miesta, stojí sa tam na, na ceste. Hovorím neviem aká je tam situácia so 

šatňami, tribúnou atď., že ale tam sa bavíme o viac ako 50%-tách, keď sa dostane dotácia. A či 

si myslíte, že ešte raz či si myslíte, že Nadabulčania pod tým, že sa tam nič nerobí, či čakali, že 

sa im tam postaví za milión eur futbalový štadión. Či to čakali. Myslíte si, že po tomto túžili 

obyvatelia Nadabulej? Myslím si, že, že narážali možnáže na niečo iné. Takže ešte raz 5% je 

v poriadku, tie projekty sú v poriadku, vybrať úver je v poriadku, ale nech tu po nás niečo 

zostane. Niečo zmysluplné, lebo my sme tie peniaze zatiaľ čo sme vybrali prejedli. My za sebou 

z predchádzajúceho obdobia sa súťažilo námestie, teraz to pán primátor dokončil v podstate, 

ale prostriedky boli ešte z predchádzajúceho obdobia. Pán primátor dokončil námestie. 

Poschova záhrada. Predchádzajúce volebné obdobie, pán primátor dokončil, zariadil v podstate 

postaral sa o výstavbu. Ale my sme tuná na stôl nič nepoložili. Úvery sme pobrali a nič za nami 

nezostane. To je také smutné. Takže tohto sa dotýkam. Aj tých 5% ešte raz zdôrazňujem je 

v poriadku.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Kuhn. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pán kolega Balázs neviem do akej miery sa zvyknete prechádzať po meste pešo, alebo chodíte 

len autom. Ale ja čo si tak spomeniem, tak kompletné chodníky na sídlisku Vargové pole, na 

Čučomskej a v niektorých ďalších častiach mesta sa robili v tomto volebnom období. Čiže, čiže 

nemám pocit, že by sa, že by sa nič neurobilo. A na to sme nebrali, na to sme nebrali úvery. To 

sme robili normálne z bežného rozpočtu mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi krátka poznámka k tomuto pán kolega. To čo pán primátor zobral do ruky a začal riešiť 

tie chodníky na Vargovom poli veľká vďaka, lebo to Vargové pole katastrofálne vyzeralo. Ale 

toto sú bežné údržby, my keď raz máme 60 km chodníkov a ten chodník sa zoderie za 10 rokov, 

tak každý rok by sme mali tých 6 km opraviť a, a, a udržiavať hej. Daktoré keď, keď to 

neudržiavame 30 rokov, tak je treba rekonštruovať nie len udržiavať. Takže preto hovorím 

o prejedení, lebo my sme nič také nové na stôl nepoložili. My robíme bežnú údržbu tých vecí. 

Nových chodníkov sa možná postavilo 300 m dajaké prepojenia hej. Ale, ale to nie sú dajaké 

také veci, ktoré ja by som očakával, že my ako poslanecký klub sa vieme pozrieť ľuďom do očí 

a povedať, že toto sa tu postavilo. Ten zimný štadión zainvestovalo sa tam, ale my sme až takú 

veľkú dieru do sveta neurobili, lebo ten štadión nie je viac mesiacov otvorený. Je bezpečnejší, 

určite áno, ale, ale dajakú veľkú dieru do sveta sme neurobili. Takže ja sa na toto pýtam, nie na 

bežnú údržbu. Preto hovorím o prejedení. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No máte pravdu, že tie chodníky to je bežná údržba. Len problém je, že tá bežná údržba sa tu 

desiatky rokov nekonala. Čiže, čiže konečne sme začali robiť tieto veci a začali sa robiť v tomto 

volebnom období. A pokiaľ ide o ten štadión áno akože z hľadiska návštevníka sa možnože nič 

nezmenilo zásadné, ale z hľadiska mesta áno, pretože, pretože šetríme výrazne finančné 

prostriedky na, na chladení plochy. Oveľa efektívnejšie sa chladí. Čiže mesto ušetrí peniaze, 

ktoré potom môže použiť práve na túto bežnú údržbu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Breur.  

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem. Ja sa len chcem opýtať kolegu, že ako hovoril, že 30 rokov sa nič nerobilo. 

On bol tu aj poslanec aj predtým, prečo sa nerobilo sa chcem opýtať. Tie bežné veci. Kde sa 

použili peniaze. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nakoľko sa nehlási nikto do diskusie tak si dovolím zobrať slovo. Vážení 

opoziční poslanci takže poďme si to... ešte sa tu hlásia. Mô...môže potom pán Burdiga. Teraz 

sa prihlásil. Takže vážení páni poslanci opoziční. Ja vám zhrniem vaše tzv. vládnutie, kde bol 

na čele pán poslanec Burdiga 6 rokov. Hej. Takže porovnajme si teraz našu prácu, prácu mojich 

poslancov a vašu prácu. Bolo tu povedané, že ste nevybrali úver. Vyberali ste úver taktiež. Ale 
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jedno veľmi dôležité čo ste vy urobili bolo predávali ste majetok mesta. Žiaden dobrý hospodár 

nepredáva svoj majetok mesta, ale ho zveľaďuje. Vy ste boli schopný predať Za 6 rokov v sume 

978 tisíc majetok mesta, majetok občanov. A to hovorím len o nehnuteľnom majetku. Tak sa 

vyskakuje, keď mi príde a štrngne 978 tisíc. To ešte nie je nič. Vy ste predali za ďalších 789 

tisíc pozemky. To je ďalšia super. Koľko to je? 1 800 tisíc páni poslanci? To je 1 800 tisíc ste 

predali majetok mesta. O koľ...aký úver vyberáme? 2 milióny? Vy ste ho predali a my 

vyberáme úver, aby sme kupovali naspäť pozemky, ktoré vy možno ste predali. Takže na vašom 

mieste by som bol veľmi ticho a len trošku na porovnanie, že čo urobilo toto vedenie. Zimný 

štadión 400 tisíc ľadová plocha, namiesto 24 hodín ľadová plocha sa vymrazí za 4 hodiny. 

Strecha Ernesta Rótha za 100 tisíc. Namiesto toho, že aby sme každý rok dávali novú omietku 

a opravovali deťom fasádu a steny maľovali za 10 tisíc už sa to nerobí.  Takže každý rok máme 

plus 10 tisíc euro a takto by som mohol pokračovať a pokračovať. Ale teraz na záver vám ešte 

poviem jednu pikošku. Keď sa dávate do strany, že vy koľko ste urobili. Páni len z úveru 

z predošlého len sme minuli 2 tisíc euro. Povedzme si. 2 tisíc euro sme minuli na jednu vec. 

A viete koľko sme už ušporili vďaka tým 2 tisíc eurám? Ročne 60 tisíc euro. Vy ste vyhodili 

360 tisíc euro. Len kvôli tomu, že nebol nikto ochotný zainvestovať 2 tisíc euro a teraz ako je 

to možné. Je to možné, že sme zabezpečili protipožiarny systém v OKC a nemusím tam mať, 

nemusíme mať tam 4 vrátnikov, ktorí tam celý deň len sedeli a čakali, kedy sa spustí požiar 

v OKC. 360 tisíc euro. To je, toto sú sumy. Takže asi takto ideme. A teraz poďme na to prečo 

2 milióny. My berieme 2 milióny a nárast majetku mesta bude až 8 až 10 miliónov eur. Na 

príklade Ernesta Rótha, kde je spoluúčasť 5%, ale projekt vychádza na 1 200 tisíc, tak 

spoluúčasť je 250 tisíc, ale majetok mesta sa zvýši na 1 250 tisíc. Taktiež sa robí projekt, sa 

pripravuje Zlatá, kde bude 1 500 tisíc. No keď nám štát, alebo EÚ núka milión, tak berme to 

a spoluúčasť bude 500 tisíc. Samozrejme tento úver je rezervný, sa nevyčerpá hneď. Ale keď 

sa nám podarí konečne po 60-tich rokoch opraviť ZŠ Zlatá, tak to je taktiež úspech. Že čo sa, 

čo sa urobilo. Išli ste námestie. Námestie keby som nestopol, tak verte tomu, že je opravená len 

východná časť. A za tie isté peniaze sme opravili aj západnú časť. Keby som nestopol Poschovu 

záhradu, tak nemáme nové ploty a za tú istú sumu je aj od škôlky Pionierka, Pionierov čisto 

nový plot v hodnote dajakých 40 tisíc euro. A môžem koľko chcete opakovať. Áno pred 

voľbami som kritizoval mestské lesy páni. Tak poďme ako ste vy šafárili. Porovnanie 3 roky. 

Vyrúbalo sa 27 500 kubíkov za 212 tisíc euro. Teraz sa vyrúbalo o 6 tisíc kubíkov menej 

a máme 416 tisíc. 100%-tné zisky. Samozrejme poviete, tento rok bol výnimočný, tie ceny 

sú...hneď prvý rok po prebratí MsÚ, alebo keď som sa dostal na čele, na čelo primátora sme 

mali o 90 tisíc euro vyššie zisky v mestských lesoch a o 10 euro išla priemerná cena hore. 

A teraz prečo v Nadabulej. Mesto Rožňava je aj Nadabula a všetky okolité uličky, tak isto aj 

Kasárenská. Viem, že tam sme sa ešte nedostali, mám výčitky, ale robíme postupne. Ale či je 

to sídlisko Juh, či je to sídlisko Vargové pole, Čučmianske, stred, Ernesta Rótha všade sa robí. 

Čo sa robilo. Môžem za radom tu asi pol hodinu diktovať, čo sme všetko. Robili sme chodníky, 

ktoré 30 rokov sa nestaralo. Jedinú investíciu, ktorú my ako mesto predáme je telocvičňa na 

strednej obchodnej škole. To 19 rokov nikto z primátorov nepodpísal nájomnú zmluvu a vlastne 

keby sa tam niečo stalo deťom, spadol by dajaký väzník, svetlo, vypadlo by okno a zabilo by, 

tak my primátori, ale taktiež aj my mesto by sme boli za to zodpovední. Teraz to riešime. 

Samozrejme robia sa obštrukcie, tak to bude jediná budova, ktorú vlastne 19 rokov už 

nevyužívame a nechali sme to deťom, aby tam cvičili, aby to využívalo KSK. Tak tú budovu 

chcem dať do poriadku, že keď sa tam niečo stane, máte to aj v materiáloch, tak aby konečne 

malo to svojho gazdu, čo bude KSK, kde sme sa dohodli na sume 250 tisíc euro. Samozrejme 

z vašej strany a nájomné od nich. Tak poďme sa súdiť o nájomné. V roku 2003 bolo posledné 

nájomné a nájomné tam bolo 75 euro a teraz pýtajme a poďme sa súdiť za ušlí zisk hej 300 euro 

za 4 roky spätne. Či nám to stojí. A je to inštitúcia viete dobre, že sme obidvaja partneri a určite 

nikto nejde zarábať na takom nájomnom. Ja len ešte pozriem na otázky, aké ste mali. 
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V Nadabulej ihrisko. Samozrejme prečo v Nadabulej. Lepšie by bolo to na, vedľa hlavného 

ihriska. Sme posledný okres, ktorý na Slovensku nemá. Posledný okres a viete koľko okresov 

je. Posledný okres, ktorý nemá umelku. Cez SFZ máme prísľub. A keď ten prísľub nepríde, tak 

samozrejme nebudeme investovať z vlastných peňazí. Máme 400 tisíc. Tak isto aj od KSK. 

Jednáme či taktiež vie prispieť dajakou sumou. Prečo nie na vedľajšom. Samozrejme viete aká 

je situácia. Jakmile sa otvorí niečo, že chceme kúpiť od niekoho a máme tam investíciu, 

samozrejme nemal by som tu hovoriť, máme dobrý nájom na vedľajšie ihrisko, ale keby sme 

to chceli kúpiť, skúste v dnešnej dobe kúpiť dajakých 20 tisíc m2. Skúste. 10 euro? 20 euro, 30 

euro? 30 euro 600 tisíc len za kúpu pozemku. Už by som videl ako by ste odsúhlasili. 

V Nadabulej máme pozemok, Nadabula si zaslúži tak isto žiť. Budú tam aj parkoviská, keď si 

pozriete ten projekt sú tam aj parkoviská. Nebude tam obmedzenie. Práve teraz je tam 

obmedzenie. Nevieme tam nič urobiť hej. Práve teraz je tam obmedzenie, že tie autá nevedia 

parkovať a ohrozujeme deti a je to presne. A že prečo pre všetky športy? Lebo keď 150 detí 

prejde do Nadabulej v zime trénovať, tak uvoľníme všetky športové haly, telocvične pre ostatné 

športy. Či to je basketbal, bedminton, volejbal, nohejbal, hociktoré takewoondo, karate, džudo. 

Takže kvôli tomu chceme, aby sme konečne mohli uvoľniť, aby sa aj ostatné športy mohli 

rozvíjať. A ešte potom tie investície vám môžem povedať. Vajanského 400 tisíc, projekt sme 

dotiahli. Jedáleň na Zlatej za 200 tisíc, cyklochodník za 400 tisíc a teraz Ernesta Rótha za 1 200 

tisíc, zvonica to sú také maličké veci. Ale chodníky sme opravili na 60% po 30-tich rokoch. 

A keď len porovnáme, aby som nehovoril, že za koľko my sme predali majetok, takže ako som 

povedal nehnuteľný majetok sme predali za 0. A porovnanie, že vy ste predali pozemky 789 

tisíc, tak my sme predali hneď o chvíľu za 80 tisíc. Hej. Ale tu je teraz ten rozdiel páni. Vy ste 

kúpili za 6 rokov za 67 tisíc. My do dnešného dňa sme kúpili za 261 tisíc a ešte do konca 

volebného obdobia kúpime za 661 tisíc. 10-násobne viac pozemkov. Kto je gazda? Ten kto 

predáva, alebo ten kto kupuje. To je ako moje posledné slovo. Teraz si zamysli, že kto je gazda. 

Alebo ten kto vyberie úver 2 milióny a zhodnotí majetok na  10 miliónov, alebo ten, kto predá 

pozemok, alebo predá pozemky, predá majetok a, a z toho a to ste prejedli moji zlatý. Presne 

toto bolo prejedenie majetku mesta. Veľmi pekne ďakujem. S faktickou poznámkou nech sa 

páči pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo pán primátor. Gazda je ten, kto efektívne spravuje. Nejde o predaj, nejde 

o kúpu. To len takto mimo. Čo mne osobne vadí tá informácia ohľadom toho ušlého nájmu bola 

vysoko zavádzajúca. Isto by tam nebol ušlý nájom z roku 2003 vo výške 300 eur. Ale chcel by 

som iba poukázať na paralelu, že občania, ktorí dlhujú 5 eur na daniach, 5 eur na poplatku za 

komunálny odpad, tým posielame exekútorov, exekučné výzvy a 300 eur, alebo 5 tisíc eur, 

alebo 10 tisíc, alebo 100 tisíc eur KSK povieme, že ááá to necháme tak. Takže to je ten rôzny 

meter, ktorý sa tu aplikuje. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Prajem dobrý deň každému. Ďakujem pekne za slovo. Nebudem pán primátor reagovať na tvoj 

monológ, ale som rád, že si ma spomenul opäť na zastupiteľstve. Ako stále nezabúdaš na mňa. 

Ja by som len chcel reagovať možno na kolegu Breuera, že nech sa tiež pozrie spätne, že predsa 

sa nejaké chodníky a predsa sa nejaké cesty tiež urobili hej. Nie ste jediná vládna garnitúra 

poslancov, ktorí vyrobili len chodníky a cesty, ale tak isto sa robilo a v mnoho 100 tisícových 

sumách sa opravili cesty. A ja som veľmi rád, že či to je za tohto obdobia, alebo za obdobia 

nášho, že sa tieto cesty a chodníky opravia. Len to treba sledovať a, a porovnávať to rovnakým, 
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rovnakým metrom. Pán primátor ešte raz nejdem teraz reagovať, lebo nie som ani pripravený 

a nejdem si teraz nejaké, niečo merať, kto koľko urobil a, a, a kto je lepší a tak ďalej, pretože 

nemám to ani vo zvyku. Ľudia, ktorí to vidia a videli to zhodnotia. Len to vyjadrenie stále hej, 

že tu 30 rokov nikto skoro nič neurobil, len teraz keď si tu tak sa všetko robí tak ako sa má a tak 

trošku možno človeka zabolí. Ale nejdem to teraz ešte vôbec, vôbec, ale vôbec komentovať. 

Pretože to, pretože to nie je pravda. Ja si myslím, že každé vládnutie, každé primátorovanie má 

svoje plusy, mínusy a každý z primátorov, ktorí tu boli a tí primátori sú zavesení na starobylej 

radnici, ktorí tu boli, tak tiež zanechali nejakú stopu v meste. A to primátorovanie, ktoré máš 

teraz a takpovediac si mohol ísť skoro z 0 lebo mesto nebolo tak zaťažené a nemalo toľko 

nevyplatených faktúr a toľko úverov ako keď my sme to preberali a museli sme niektoré veci 

hasiť, aby, aby už mesto nebolo tak zadlžené. To určite z vonku nie je vidno až tak, ako keď 

človek urobí niektoré chodníky a niektoré cesty. Takže nejdem ja teraz toto komentovať, 

nejdem si ja merať teraz sily s tebou, absolútne, len som sa musel k tomu takto ozvať. Ďakujem 

pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď ešte môžem len tak 2 otázky. Prečo ste neriešili, ja viem, že len 6 rokov, 

ja nehovorím fakt ako klobúk dole pred všetkými primátormi. Veď si vás vážim, aj si vás 

zavolám, aj si vás poctím. Hej lebo ako s týmto súhlasím. Len mi povedzte, že prečo 30 rokov 

nebola tu ochota. 30 až 40 rokov verte tomu. My keď teraz predávame pozemky je to tých za 

50 tisíc euro čo sme predali. Aj to sme takých veľa krát z nutnosti, ani nie z nutnosti. Ja viem, 

že robím nepríjemné veci niektorým občanom mesta, ktorí majú mestské pozemky ohradené 

a využívajú ich a 30, 40 rokov neplatili dane a neplatili ani nájom. Všetky tieto teraz 

momentálne čo riešime pozemky si myslím, že na dajakých 70% sú pozemky, ktoré 30, 40 

rokov neboli vysporiadané. Aj na minulom MZ 40 ročné záležitosti. Keď oslovujeme 

niektorých nájomníkov, alebo niektorých občanov mesta a oni nám donesú po 30-tich alebo 40-

tich rokoch zmluvu, že ale my to máme zaplatené, veď my sme to kúpili. A ešte ani na 

katastrálnom to nebolo prepísané. Takéto nejasnosti 30 rokov. Nebola tu vôľa? Bojíme sa 

občanom mesta ublížiť? No bohužiaľ na jednej strane stále musíme aj ublížiť, ale na druhej 

strane to pochopia aj tí ostatní občania mesta, že konečne sa to dalo do poriadku, lebo 

nepráv...nie je to správne, aby si niekto len tak oplotil, vyvlastnil a využíval 30 rokov pozemok 

mesta a my len ticho budeme tu mlčať. Nikto s tým nič neurobí. Teraz sme si to dali do 

poriadku. Veľká vďaka aj pánovi zástupcovi, že si to zobral pod ruku. Tak isto celému, celému 

úradu, lebo si myslím, že každý človek vlastne tu na úrade musí teraz pracovať a majú prácu 

na viac, lebo to sú strašne obrovské, zaťažujúce okolnosti, ktoré ich teraz zaťažujú a musia 

riešiť 30 ročné prípady, kde chodíme za tými ľuďmi a nehnevajte sa tento pozemok nie je váš. 

Toto je mestský. Buď si ho kúpite, alebo budete platiť nájomné. Jednoduché to je hej, ale je to 

nepríjemné. Samozrejme ja ako neriešim či stratí týchto voličov a takto. Spravodlivosť musí 

byť. A to isté je aj, aj s tou telocvičnou. 19 rokov nemať nájomnú zmluvu. Každý len do šuflíka. 

Necháme to, necháme, lebo to je citlivá vec. Samozrejme. My sme to jak riešili. Viete ako sme 

to riešili pán poslanec. Dali sme to na súd. Dal som na súd KSK a, a rieši sa to. Hneď máme, 

hneď som mal týždeň na to 8 právnikov vedľa seba a povedali, že ako sa dohodneme. A teraz 

ešte sme sa dohodli na dajakej cene a teraz mám otvoriť zas tému, konečne sa to pohlo, že už 

aj my to schváľme, dúfame, že to schválite, že to pochopíte, aj KSK poslanci to schvália, ale 

nie my musíme to ešte raz schváliť. Takže bude to na 2 krát ale sa mi zdá, že určite to prejde 

a konečne už môžu aj tie deti. Lebo ako to bolo využité proti mne? Mojej osobe? Domik vám 

zakázal cvičiť. Takto to vyšlo viete na verejnosť deťom na škole. A ja hovorím ja som nikomu 

nič nezakázal. Ukážte mi papier, že ja som zakázal. A takto sa robí politika dakde v zákulisí. 

Ukážte mi papier, že ja som zakázal vám cvičiť. Nie to KSK, alebo kto dal nariadenie. Prišli aj 

oni na to, že je to také rizikové, že mesto vlastne za všetko zodpovedá a nezobrali si. Tak zavreli 



10 
 

telocvičňu a teraz chodia cvičiť inde. Ale Domik to zavrel. Takže len toto hovorím, že tých 30 

ročných veciach. A tie chodníky máme nakamerované pán poslanec Burdiga. Takže máme ich 

nakamerované, aj tie detské ihriská máme nakamerované. Hej. Jedno detské ihrisko ste pre deti 

postavili hej a ďalšie, na ďalšie 4 roky ste nemali vôbec ani v rozpočte. Takže toto sú tie. 

Chodníky máme nakamerované, veď tam už ľudia nevedeli chodiť. A to ešte takýchto 

chodníkov máme v meste veľa. Nech sa páči pán Burdiga s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja len krátko reagujem. Dobre že ťa máme pán primátor fakt. A kamerovať môžem aj ja 

kamerovať to, čo ja chcem nakamerovať aby to bolo. A ešte do tretice ku tej škole. Ty si myslíš, 

že tam nikto nerobil žiadne kroky 30 rokov. Možno hej, lebo máš svoj názor. Tak isto sme na 

tom pracovali a tak isto pracujeme na tom ako poslanci na KSK. Nebolo by to také ľahké, keby 

na tom KSK nedáme ja si myslím ruku tam, kde máme priložiť. Takže len toľko chcem. Zatiaľ. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Chcel by som uviesť na pravú mieru tvrdenie o tom, že mestské lesy jak 

zrazu začali produkovať a pred tým boli neprodukčné. Keďže som sedel v dozornej rade 

v predchádzajúcich obdobiach mestských lesov, tak sa to týka aj mňa. Hospodári sa podľa 

zákona o lesoch, kde zákon ukladá vykonať niektoré práce, ktoré aj nie sú ziskové. 20 rokov 

sme naháňali kalamitu smrekových porastov vo vrcholových partiách rudohoria, kde sme ťažili 

žrďovinu a vozili ju 20 km pomaly ku kamiónom. Samozrejme už tá ťažba bola na hranici 

ekonóm...výnosnosti, alebo teda ziskovosti. Ale museli sme to urobiť, lebo ináč by sme 

riskovali pokutu, ktorú by muselo, museli zaplatiť mestské lesy za nespracovanie kalamity. Po 

voľbách v 2019-tom, teda 18-tom, pardon, bola, bol ukončený lesný hospodársky plán na 

predchádzajúce decénium na 10 rokov a začal platiť nový. V tom novom hospodárskom pláne 

sme mali, máme predpis 130 tisíc kubíkov dreva. To znamená 13 tisíc kubíkov ročne a ideme 

ťažiť, alebo teda predpis hovorí o dubových a bukových porastoch 100 až 120 ročných. Kde 

teda zhodnotenie duba a buka v súčasnej dobe aj je ďaleko vyššie jak bolo v smrekovej 

kalamity. Neporovnateľne vyššie. Sám vieš veľmi dobre, že sme predávali dub od 250 do 500 

eur. Aj také sortimenty sme mali a v predchádzajúcich 20-tich rokoch také sortimenty 

v mestských lesoch neboli ťažené. Čiže tvrdenie, že mestské lesy zrazu zázrakom začali lepšie 

vynášať tak to nie je zásluha ani mestského vedenia, ani poslaneckého zboru, ale je to to, že 

sme spracovávali kalamitu v predchádzajúcom období, ktorú sme museli zo zákona. A teraz 

v podstate zbierame a lížeme smotanu, keď to mám pomenovať správne v podobe ťažby 

obnovnej v porastoch 100 a 120 ročných, kde sa ťažia najkvalitnejšie staré stromy, ktoré sa dajú 

najlepšie speňažiť. Čiže tá argumentácia ohľadom mestských lesov ako v celku nesedí. Je mi 

ľúto, ale bude to treba asi ináč interpretovať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak len potom pár otázok pán Lach. Ja osobne som bol s tebou, keď sme 

zastavili predaj dreva a sme povedali, že treba ešte to vytriediť a, a ostatok, aby sa to 

nepredávalo len v celosti hej, a predalo sa to a ešte sa to zastavilo a ešte sa to pretriedilo a potom 

to išlo do dražby. Nemám pravdu? Bolo to tak? Alebo chceš povedať, že nebolo to tak. Bolo to 

už na predaj celé a my sme povedali, že ešte to vytrieďte a tam ten zvyšok sa predalo presne za 

tie peniaze, čo si hovoril pán Lach. Takže toto bol osobne. My dvaja sme tam boli. A predalo 

sa to do Maďarska. Predalo sa to na sudy. Hej. A tam bola tá extrémne vysoká cena. Tak to 

bolo? Keby sme tam nešli tak to drevo by bolo predané dajakému priekupníkovi a by nešlo 
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vôbec do dražby. Nech sa páči len taká otázka. Na prvú otázku moju. Či to tak bolo, alebo sa 

mýlim. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno bolo to tak. Bolo to ako som povedal na začiatku decénia ďalšieho, ktoré teda už bola 

ťažba kvalitného dreva a to bol jeden prípad. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Druhá otázka. Smrekové. Keď bola kalamita prečo ste to neriešili s tým, že by ste 

napílili drevo. Napílili na dosky, doska každým rokom rastie. Po 3, 4 rokoch vyschnutá doska, 

rezivo by mala cenu a teraz by ste presne z roku 2017, 2018 mali trojnásobnú cenu reziva 

a nedajbože jak sa volá. Prečo sa to nenarezalo vtedy narežú ako to režeme teraz. Keď je cena 

za kubík 350 euro. My predávame smrekové drevo za 90 euro a rezivo predávame za 350 euro. 

Prečo za predošlé vedenie ste nevedeli narezať a urobiť na dosky tento, toto kalamitné drevo. 

Prečo sa to vtedy tak nerobilo. Chceš mi povedať, že nedalo sa to vtedy urobiť takto, že sa 

narezalo by na rezivo a cena reziva by rástla rok čo rok. A teraz ešte po 3 rokoch miesto toho, 

aby ste 5 za 50 euro kubík predávali, tak teraz by sa predávalo za 400 euro rezivo? Čo by ste 

narezali v tej dobe? Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

V minulosti bola funkčná píla na mestských lesoch a keď už aj posledný nájomca odišiel, tak 

vtedy, však máme tu kolegu, ktorý tam fungoval ako nájomca tej píly, alebo správca. Čiže 

neboli priestory na ukladanie toho dreva. A zo žrďoviny, ktorá má priemer 15 cm žiadne rezivo 

neurobíš. Čiže netažilo.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja keď viem....dobre ja keď viem, že kalamita nebola o tých 15 cm, ale vieme aké smreky sa 

vyvalili. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

V posledných rokoch a v predchádzajúcom období tam bola píla, čiže nebolo kde skladovať no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Je, je zaujímavé, že teraz... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Rezivo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz vieme kde skladovať to rezivo. A nemáme ani pílu a vieme si to narezať za 40 euro za 

kubík. Teraz sa to dá. Aj teraz nemáme pílu. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Aký podiel zisku mestských lesov tvorí predaj reziva? 

 

p. primátor Michal Domik 

No mohol by byť najväčší keby sme zastavili úplne. Len treba vôľa. Ja len ako na záver keby 

môžem takto. Že treba konfrontovať, vieme aj pozrieť si aj ostatné. Tak som mal šťastie treba 

povedať, že to čo som vlastne kritizoval som mal šťastie. Ja iba k tomu máme rezať 13 tisíc 

kubíkov podľa plánu a my režeme 6 až 8 tisíc. Keď padala cena v roku 2019 cena bola 54 euro, 
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v roku 2020 začala padať cena tak som zastavil ťažbu, znížila sa ťažba a v roku 2021 keď rástla 

cena, tak vtedy sme to, čo sme nevyťažili v roku 2020 tak v roku 2021 sa o toľko viac skoro 

vyťažilo a preto prišli. V roku 2020 jednak vďaka tomu sme mohli mať zisk až 220 tisíc euro. 

Treba si pozrieť tieto čísla. Takže presne o tomto je potom tá ekonomika, že keď padá cena, tak 

treba menej ťažiť a keď ide hore cena tak vtedy. A momentálne keď sme vyťažili 13 tisíc 

kubíkov, tak ja by som rozprával o zisku 600 až 800 tisíc euro. A my ťažíme len 6 až 8 tisíc. 

Teraz posledný rok to bolo viac trošku, lebo bola dobrá cena. Som povedal, že pánovi 

Hudačekovi som povedal, že aby sa vyrezalo viac. Takže takto k tej. Dobre s faktickou 

poznámkou.. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Môžem na to reagovať? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Z kalamitného, z kalamitu. Takto. Teraz môžeme utlmovať ťažbu podľa ceny dreva. To je 

správne a tak to má byť. Len nie, to nie je možné vtedy, keď sa spracováva kalamita, ktorá sa 

musí spracovať do 6-tich mesiacov. Iba toľko som chcel dodať k tomu. Hej? 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujeme pán primátor, že ťa tu máme. Možno by stálo za úvahu z toho reziva potom robiť aj 

nábytok. Predsa môžeme zvýšiť ešte viacej zisky, prečo sa zastaviť iba pri rezive. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď bude vôľa nech sa páči. Len musí byť vôľa. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja chcem poprosiť kolegov, že nepoďme do takýchto detailov, lebo sa tu vytrhávajú veci 

z kontextu. Ťažko sa hľadajú súvislosti. Jedna, či jedna, či druhá, či tretia mestská firma sú, sú 

živé organizmy, ktoré žijú, sú závislé od trhu. Sú obdobia, keď ide niektorá firma lepšie. Sú 

obdobia, keď tie náklady rastú. To je tak jak keby sa teraz niekto opýtal, že prečo sme na 

technické služby nekúpili 10 tisíc litrov nafty pred pol rokom, lebo sme mohli očakávať, že 

pôjde cena nafty hore. Takže pán primátor nikto ti neberie určite tvoju prácu, ktorú si tu za tie 

roky nechal, ktorú si položil na stôl. Nemyslím si, že MZ má byť o tom, že máme ísť do 

takýchto detailov a tuná, lebo ten bude mať pravdu, kto bude hlučnejší alebo kto bude mať 

dlhšie pred sebou mikrofón pravdepodobne. Takže, takže ja by som vás chcel poprosiť, aby 

sme, aby sme toto dajak ukončili a, a nemyslím si, že to na takejto úrovni debaty, na tejto úrovni 

to znamená MZ má nejaký pragmatický zmysel toto. To sú živé organizmy tie firmy. Takže 

venujme sa našej práci. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Možno som trošku rozhorčený, lebo aj tú naftu ste spomenuli, hej. Ako keď 

sa zabezpečilo systémovo, zablendovali sa všetky nádrže máme ročne 15 tisíc úsporu len na 

nafte. Takže len tak, že ako ekonomicky pristupujme k tomuto. Hej. Veľmi pekne ďakujem aj 

riaditeľovi. Bola s tým práca, nový systém sa vypracoval, zabledovali sa všetky únikové, alebo 
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kde by sa tá nafta mohla vyčerpať ešte aj pri kosačkách. Takže je to si myslím, že v spoločný 

veľmi dobrý úspech technických služieb a ešte zamestnancov technických služieb. S faktickou 

poznámkou pán Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne pán primátor. Chcem sa najskôr ospravedlniť, že som meškal na rokovanie MZ. 

Mrzí ma to. A druhá vec je ja trocha odbočím. Chcel by som navrhnúť, aby sme vzdali hold 

všetkým padlým na Ukrajine za tieto uplynulé dni v rámci toho nešťastia, ktoré u nášho 

východného suseda sa deje vplyvom agresie Ruska ako takého. A takto vyjadrili úprimnú 

sústrasť nie len matkám ukrajinským, ale aj matkám ruských vojakov. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na rýchlo prebehneme tie otázky. Kúpalisko išlo na najvyšší kontrolný 

úrad. Nie my sme dávali, ale prednosta okresného úradu. Detské ihriská sa budú, keď dakde 

boli niečo demontované budú tam nové detské ihriská 4 postavené ešte. Znečistenie rieky Slaná 

mesto Rožňava od začiatku máme aj výpisy, medzi prvými sme upozorňovali inštitúcie. Volal 

som aj poslancom národnej rady. Aj pánovi Szőllsovi, on je najbližšie k pánovi Budajovi. Ja 

som zástancom toho, že pán Budaj mal rýchlo riešiť a nie riešiť tu zákony, lebo toto je všetko 

nad zákonom. Mali tu doniesť kontajner s filtrom, namontovať to bez toho aby či to dovolí 

majiteľ alebo nedovolí, lebo ide o katastrofu. Hej. Takže my sme to aj na ZMOS-e prebrali. 

Takže určite všetci sme dali odporučenie, tak isto sme trošku povedali pár slov aj pánovi 

prednostovi, aby to tak isto prezentoval pánovi Budajovi, že mal hneď konať, mal doniesť 

kontajner a nie riešiť tam žiadne výzvy majiteľovi, aby to odstránil a takto. Trebalo tú 

katastrofu zo dňa na deň, možno do týždňa odstrániť. Vieme o tom, že pracuje sa na tom, niekto 

si robí na tom pí ár. Samozrejme na nešťastí sa ľahko robí reklama a propaguje sa osobnosť hej, 

ale my máme aj dokumenty, že kým oni o 3 týždne, 4 týždne si niektorí ľudia robia pí ár my už 

3 týždne pred tým sme dávali výzvy a podnety na životné prostredie. A ešte aká otázka tam 

bola. Takže to je tá znečistenie rieky Slaná ako mesto Rožňava tak isto rieši. Všetky inštitúcie 

riešia. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte do diskusie. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som sa rád opýtal ohľadom vydávania Rožňavských novín. Zaujímala by ma tohtoročná 

kalkulácia nákladov a ziskov podľa jednotlivých vydaní. To by som poprosil písomne. Možno 

aj na vedomie ostatným poslancom. Ďalej mám jednu poznámku. O chvíľku tu máme majetko-

právne záležitosti v bodoch rokovania. S čím roky bojujem a neviem sa s tým stotožniť nie len 

v rámci tohto zastupiteľstva, ale aj predošlých a predošlých, ktorých som bol súčasťou. 

Niektoré ceny sa mi predávaných, predávaných pozemkov sa mi zdajú veľmi kamarátske 

a niektoré zase dosť prehnané. Nevidím v tom nejaký súlad. S tým asi nič neurobím. Stále 

budem hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Avšak je to tak. Len som si dovolil túto 

poznámku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Odpovieme vám. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som sa ešte vrátil k téme znečistenie rieky Slanej. Únia regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska podala sťažnosť na Európsku komisiu za znečistenie rieky na 

podnet Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov s tým, že Európska 

komisia túto sťažnosť prijala, bude ju riešiť a tým pádom sme vytvorili tlak na Slovenskú 

republiku, aby tento problém bol riešení čím skôr a čím účinnejšie, lebo Slovensku budú hroziť 
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pokuty za neriešenie tohto stavu a za zničenie územia európskeho významu rieky Slanej práve 

na tomto úseku od Rožňavy, alebo od Brzotína po Plešivec. Čiže z mojej iniciatívy bola podaná 

vlastne táto sťažnosť a verím, že teda prispeje k tomu, aby teda rýchle bolo rie...bol riešený 

tento problém. A ešte sa vrátim k tým mestským lesom jednou vetou. Že zabudol si Michal 

dodať, že návrh skladov a drevo sušiť som ti dal ja. Drevo, ktoré sme boli pozrieť v lese bolo 

na môj podnet, keď sme zmenili zásady obchodovania. Čiže asi tak. No aby to nevyzeralo tak, 

že pred tým som nevedel, ale zrazu od 19 od 18-teho roku sme teda začali normálne hospodáriť. 

Hej. Kupca na sudovinu, ktorý najvyššie platil som doniesol ja. Keď bola cena dreva mizerná 

doniesol som kupca, ktorý predával drevo do Číny, čiže ten odbyt bol zabezpečený. Asi toľko. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže k tomu prvému oznámeniu zaregistroval som. Veľmi veľká vďaka aj za túto 

ochotu, že ste sa obrátili na EÚ. Tu presne, že kto, čo, ako riešil v niektorých veciach určite 

dám za pravdu. Bola vôľa. Keď dakto príde za mnou ako poslanec a ty si prišiel za mnou, že je 

tu možnosť predať drahšie drevo hneď som to vítal. U mňa sú dvere otvorené. Všetci poslanci, 

ktorí sú v klube a tak isto už boli aj z opozičných a hneď sa vyriešilo. Aj pán Balázs bol za 

mnou. Na druhý deň mal svoj problém vyriešený alebo o 3 dni. Tí, čo prídu za mnou otvorené 

dvere, vyriešime. My to neriešime tu na MZ, že toto, toto, toto. Prídu za mnou, že treba urobiť 

chodník, treba urobiť priekopu vykopať, treba toto a toto. Takže kvitujem a za, hovorím aj za 

informácie, určite za všetko Janko ti ďakujem. Takže ja som taký, že ako určite sa viem aj 

poďakovať, keď dakto dá dobrý nápad, alebo usmernenie. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Ja len krátko, že nie všetko je zlato čo sa blyští. Pán primátor ja som so 

žijúcimi ešte primátormi rozprával a veľa primátorov to bolí, keď sa vyjadruješ tak, že tu 30, 

40 rokov nikto nič neurobil len ty. Hej. Ty tiež robíš veľa, vďaka úplne, ale každé 4 roky majú 

svoje špecifiká, svoje plusy a mínusy. Prosím skús to pochopiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Už na začiatku som povedal, že ďakujem každému primátorovi. Ja viem aj vymenovať, ktorý 

kruhový objazd pán Laciak. Riešilo sa telocvičňa, športová hala hej, urobila sa Pionierov, 

urobilo sa Zakarpatská hej. Takže ja s tým nemám problém. Veď ako ja hovorím, ja riešim tie 

30 ročné veci. Viete do toho už žiaden primátor nechcel ísť. Hej. No tak 30 rokov máme tu 

staré pozemky, ktoré vlastne musíme my teraz riešiť. Iba o toľko išlo, že niektoré veci také, 

hlavne byrokratické, kde je strašne veľa zlých nálad a neochoty tých občanov, že musia platiť 

to a to. Alebo.... Takže len toto riešime. Určite každý primátor, aj veľká vďaka, že každý sa 

snažil v rámci možností do toho mesta doniesť čo sa dá. Dobre takže keď ešte môžem prepnúť 

bod č. 3 ide hej? Teraz som si všimol. Takže nie otázky a podnety občanov, aby sme sa potom 

nepomýlili. Nech sa páči do diskusie ešte pán magister Matúš Bischof, pán poslanec. Už, ešte 

pána poslanca Bischofa. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. veľmi sa hanbím za to, čo tu pred chvíľou kolegovia predviedli. 

Túto znášku demagógie a lží a predvolebných klamstiev. Ale ešte viac, že to dokázala pomiešať 

s témou Ukrajiny. To je, to je naozaj nevkusné a nehanebné. A padol tu pred chvíľkou návrh 

na uctenie si obetí vojnovej agresie Ruska, takže poprosím, aby sme na to nezabudli. Ďakujem 

pekne.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcel by som požiadať o informáciu, ako je vysporiadané nájomné za kláštor za roky 2019, 20 

a 21.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Samozrejme nie teraz. 

 

p. primátor Michal Domik 

Písomne. Veď ako už, už to nemám v hlave. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobre. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Na zdravie. Môže. Má situáciu pod kontrolou pán zástupca. Takže vie o tých číslach. Neviem 

svieti ti. No už svieti. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. V súčasnosti sa pripravuje materiál, ktorý 

bude predložený do MZ s tým, že sme komunikovali so zástupcami občianskeho združenia, 

ktorý nám relevantné podklady poskytli. Nakoľko bol teraz trošku hektický čas a hektické 

obdobie z dôvodu iných povinností, ktoré máme vzhľadom na aktuálnu situáciu, tak sme to 

nestihli pripraviť na toto zasadnutie zastupiteľstva, ale predpokladám, že na najbližšie by to 

malo byť. Ale máme podklady, preverujeme tie podklady a súhrnná správa, všetko čo tam má 

byť bude predložené poslancom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď mi dovolíte teraz ešte vás poprosiť o minútu ticha za obete vojny na 

Ukrajine. Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Medzitým prišiel 

aj pán poslanec Beke. Vítame vás medzi nami.  

 

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

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Dávam hlasovať. Kto je za? 

Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je Návrh na určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra 

na nové volebné obdobie 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Ja som pred chvíľou tiež chcel zahlasovať za, len moje zariadenie nešlo. 

Len aby ste skúsili evidovať. Dobre? Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Uhm. Ďakujeme. Prosíme o technickú podporu. Nikto sa nehlási do diskusie. Prosím hlasujme. 

Skontrolujeme hlasovanie. Kto je za? 

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

 

Nasleduje bod č. 6 programu, ktorým je Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Rožňava  

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem pripomenúť. Dobrým zvykom MZ v súčasnosti je, že 

takéto inzeráty zverejňuje aj v iných médiách ako na vlastnej stránke. Tak ak to zákon umožňuje 

doporučujem aby sa to zverejnilo aj v iných médiách ako je mestská stránka mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem, aby sme zároveň odsúhlasili komisiu, ktorá bude mať 

na starosti otváranie obálok pri voľbe, resp. došlé žiadosti a navrhujem, aby členmi komisie 

boli pán poslanec Kemény, pán poslanec Bischof a pán poslanec, pán poslanec Demény. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca o zopakovanie pozmeňujúceho 

návrhu.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže otvorenie obálok sa vykoná dňa 06. 05. 2022 o 13.00 hodine. Kontrolu požadovaných 

dokladov vykoná komisia vytvorená z poslancov MZ, ktorých určí primátor mesta a teda budú 

to páni poslanci Bischof, pán poslanec Demény a pán poslanec Kemény. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca.  

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

 

Prosím hlasujme o celkovom návrhu. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 7 pristúpime k VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia 

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

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 8 pristúpime k VZN mesta Rožňava o určení spádových materských škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 

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

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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V bode č. 9 pristúpime k Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových 

a príspevkových organizácií na roky 2022 – 2024 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní odporučila 

MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií na roky 2022 – 2024 podľa uznesenia na strane 2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Tak ako pán poslanec Balázs, pán kolega dnes už načal, tak tiež v tomto 

rozpočte vidím niekoľko pre mňa nevhodných položiek. Či už to nazvem pol milióna do 

futbalu, či už sú tam možno iné položky. Z môjho pohľadu je to skôr nejaký zoznam prianí 

a želaní, ktorý by sme chceli tento posledný rok urobiť. Keď vôbec polovica z toho sa podarí 

ja budem veľmi rád naozaj. Lebo je tam toho neúrekom a bude treba naozaj veľmi dobrý 

manažment a pomoc všetkých aby, aby ako hovorím aspoň polovica týchto všetkých projektov 

bola dotiahnutá do úspešného konca. Mali sme tu, mali sme tu minulý rok hlasovanie za 

žihadielko, tento rok za K-park. Rožňavčania sa veľmi pekne spojili, vyhrali sme to. V areály 

dopravného ihriska bude stáť tento K-park. Veľmi sa teším, že zase sa niečo na tomto mieste 

bude robiť. Treba si ale uvedomiť a vložiť do kontextu, že my tu ideme, či už hovoríme celý 

milión aj s tou možnou dotáciou od SFZ, alebo pol milióna z rozpočtu, koľko takýchto K-park, 

K-parkov by sme si vedeli sami postaviť, keby sme tie financie, ktoré chceme dať len jedným 

smerom, alebo na jeden typ športu, keby sme ich trošku rozdelili, smerovali, možno by sme 

zasiahli väčšie publikum. Dopravné ihrisko v dezolátnom stave. Človek s malými deťmi nemá 

kam ísť. Radšej sa chodia bicyklovať na antuku, kade tade po školských dvoroch, kde sa to ešte 

ako tak dá. Dopravné ihrisko kompletne nevyužívané. Nie na tie účely, ako by malo. Hej. Alebo 

nie v tom stave, ako by malo. Máme tu veľa vecí čo by, čo by sme mohli opraviť, čo by sme 

mohli trošku posunúť ďalej a ako hovorím z môjho pohľadu by sme za tie peniaze mohli dostať 

väčší úžitok. Nehovorím o tom, že teraz tie peniaze by boli neúčelne využité na futbal. To nie. 

Ale myslím si, že tá hodnota za peniaze nie je najvyššia možná, keď to, keď to pôjde týmto 

smerom. Rozprával som teraz trošku viacej o futbale. Hovorím je tam toho viacej. Osobne mi 

vadí tak ako, ako pán Kuhn, pán kolega Kuhn hovoril, že obhajoval tie úvery po minulé roky. 

Za 4 roky berieme 3 úver. Obhajoval to, že áno, áno na začiatku treba potom na konci nie. Teraz 

prezliekol trošku kabát. Tie úrokové sadzby boli aj na začiatku výhodné. Mohli sme to urobiť 

na začiatku. Páni poslanci z klubu majú väčšinu. Kľudne sme mohli aj keď by to bola 

ekonomická samovražda, kľudne sme mohli postaviť za 6 miliónov plaváreň. Bolo by to niečo 

pre všetkých ľudí. Bolo by to niečo čím, čím by sme mohli, síce by sme na to doplácali každý 

rok, ale niečo by sme tu mali. Taktiež ako pán kolega Balázs podotkol dnes, nemám pocit 

osobne, že za takmer 3 a pol roka čo som tu, že sme ten potenciál náš, ktorý nám, ktorý nám 

voliči dali, že sme ho využili naplno. Len tu látame, plátame miesto toho, aby naozaj niečo 

veľké po nás zostalo. Tie väčšie projekty, ktoré boli urobené to sme kvázi zdedili. My sme ich 

síce už dokončili, ale, ale ten začiatok nebol na nás. Takže ja len dúfam, že tak ako my sme 

niečo zdedili, tak z toho plánu na tento rok aspoň tá polovica sa urobí a tá druhá polovica keď 

ostane aj druhému zastupiteľstvu, tak budem veľmi rád. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Trošku ma zarazilo pán poslanec Bolaček, keď sa ospravedlníte, ako vy si sám 

vlastne protirečíte. Hej. Netreba nám tu ihrisko, kde nám dá futbalový zväz 400 tisíc, KSK 

možno 100 tisíc, zoženieme ďalšie zdroje možno 100 tisíc a milión euro, ale mohli by sme 

postaviť 10 K-parkov a potom poviete, že nie som presvedčený, že vlastne my sme nič veľké 

nevybudovali. Tak nemôžme vybudovať, keď vy chcete 10 K-parkov postaviť radšej za tú 

sumu. Tak to nikdy nebude veľké. Ale futbalové ihrisko to je iba predpoklad, to je ešte len 

ďalšia vízia. To nehovorím, že zajtra, ani možno tento rok, ani možno budúci rok. A tak ako 

predošlí úver my sme neminuli v ten rok, ale ešte čerpali sme aj tento rok z toho úveru, čo sme 

na začiatku. My neminieme ten úver zbytočne a nevyhadzujeme. A to už bolo povedané, že 

vďaka tým 2 miliónom my zvýšime majetok o 8 až 10 miliónov. Hej. Takže to je veľmi dôležitá 

informácia pre všetkých obyvateľov. A vy musíte veľmi dobre si zvážiť, či toto je dobrá 

investícia. S faktickou poznámkou pán Breuer nech sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ďakujem. Pre mňa je zaujímavé to, že predtým kolega nechcel žiaden úver a zrazu by zobral aj 

6 miliónov na plaváreň. To sa mi trošku bije, že pred tým nechcel ani malý a zrazu aj väčší. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Aj to je to protirečenie. Áno. S faktickou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. No tí, čo počúvali s porozumením pochopili. Tí, čo si sedeli na ušiach 

nepochopili. Povedal som na začiatku, berme úvery, postavme niečo. Keby sme sa teraz aj 

chceli do niečoho veľkého pustiť, už to nestihneme, nestihneme to obstarať, nestihneme to 

urobiť. Takže nad týmto trebalo rozmýšľať 3 roky dozadu a nie teraz. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja iba na upozornenie. Nad tým sa už rozmýšľa 20 rokov. Takže ako v tomto a to je tak krásne 

povedané. Ja si myslím, že to tak populisticky povedané pre občanov, že, ja viem, že treba 

plaváreň, zimný štadión, kúpalisko, aquapark. Ja viem blúzniť tak isto, ale toto je iba 

populizmus pán Bolaček. A vy poviete postaviť radšej niečo za 6 miliónov, čo bude slúžiť 

všetkým ľuďom. No už som zvedavý jak tam 16 tisíc ľudí pôjde zaplávať si hej. Čiže zas je to 

len výnimočne pre určitú skupinu. Každá skupina či futbal, či volejbal stále sa len skupiny 

nájdu, ktorí radi plávu. Každému by sme chceli vyhovieť, ale toto je taký malý populizmus, že 

čo všetko by sme chceli. Ja by som aj kolotoč chcel, keby bol, na každom normálne. S faktickou 

poznámkou pán Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Tak ja napr. som aj za to, že aby sa ten úver napr. aj väčší vybral jak kolega hovorí, lebo teraz 

tie úrokové sadzby sú úplne nízke a vyzerá to tak, že to pôjde ešte vyššie. Takže aj tam je 

priestor, ale vyberá sa taký a ostane to ďalšiemu vedeniu. Prečo veď, keď bude iný primátor, 

iní poslanci tak sa to spraví taktiež. Ja sa toho nebojím.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Len pár poznámok. Vždy keď sa vyťahuje téma plaváreň, 

klzisko a podobné blúznenia ako tu už pán primátor dobre povedal, je to neklamný znak toho, 

že sa blížia voľby. Takže áno zvolebnieva sa, takže budeme počúvať najbližší polrok o plavárni. 

To je taký evergreen. Ale je to demagógia populizmus. Nič iné. Druhá poznámka je v tom 

zmysle, že keď sme vyberali predchádzajúce úvery, tak tá istá skupina poslancov kričala, že 

nerobme to, zadlžíme mesto a teraz počúvame, že vyberme úver 6 miliónov na plaváreň. Tak 

niečo tu nehrá. A posledná poznámka bude pozitívna. Veľmi rád by som ocenil prácu nového 

finančného odboru, alebo finančného odboru pod novým vedením, menovite pani vedúcej Eriky 

Leskovjanskej a pani Mišky Erősovej. Ďakujem pekne za predkladané materiály pre poslancov 

aj do komisií, aj teraz do MZ. Vidíme tu jasný a prehľadný programový rozpočet. Takže dámy 

veľmi pekne ďakujeme za vašu prácu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Nebol som prítomný tuto za predchádzajúcej debate, ale keďže sa hovorí o úvere tak 

samozrejme na jednej strane chceme brať úver, na druhej strane by bolo dobré presne definovať, 

že na čo. Ľahšie by sa to schvaľovalo. A úplne mi tam absentuje čo i len zmienka o tom, že 

nejaké byty. Koľko máme žiadostí na byty? Koľko ich evidujeme a, a zase myslím si, že to je 

tiež pre obyvateľov mesta. Keď sa pozrieme na sčítanie obyvateľov, tak...na výsledky, tak 

Rožňava stratila za 10 rokov približne vyše tisíc obyvateľov hej. A reálne číslo sme niekde pri 

18-tich tisícoch, pod 18 tisíc a reálne číslo ja tvrdím, že je okolo 15 tisíc, lebo tých 3 tisíc 

obyvateľov, ktorí majú ešte trvalý pobyt v Rožňave, tak sú niekde vo svete od Bratislavy po 

Londýn. Kde žijú v nájomných bytoch, ale trvalý pobyt majú v Rožňave a preto máme ešte 

toľko obyvateľov. Reálne ich už nemáme. A keď nebudeme mať byty, tak budeme mať ešte 

menej. Čiže keď chceme udržať, aby tu ľudia žili, tak potrebujú v prvom rade bývanie a nie 

umelý trávnik. Prepáč také porovnanie, ale myslím si, že je na mieste, lebo do športu a do 

športovísk sme myslím si, že v celku dosť investovali. Viac jak v iných volebných obdobiach. 

To akože klobúk dolu. Nemáme sa za čo hanbiť. Práve naopak. Máme sa čím chváliť. Ale na 

druhej strane musíme sa venovať aj iným oblastiam. To je bývanie, kultúra a mohol by som 

menovať milión ďalších. Máme plán, akčný plán mesta, rozvoja mesta, v ktorom sú všetky tieto 

veci pomenované a keby sme ho zobrali a začali teda listovať v ňom a hodnotiť, že čo všetko 

bolo splnené z neho a čo nebolo, tak neviem, ktorá oblasť by bola teda ukrátená a ktorej sme 

nevenovali pozornosť. Samozrejme je to aj v súvislosti s covidom. 2 roky nám odišli hej. Sú to 

2 roky, ktoré boli poznamenali teda to, rozvoj mesta všetko, ale napriek tomu tá výstavba bytov 

a občianskej vybavenosti a potrieb obyvateľov by teda mali byť v každom prípade zohľadnené 

pri výbere tej pôžičky. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak keď môžem k tomuto. Ja sem tam veľakrát použijem tú logiku a logika je to, že 

tu bývalo 19 tisíc ľudí. Teraz hovoríš, že 15 tisíc. Kde bývali doteraz? Zbúrali domy alebo tak? 

To je taká logická úvaha hej. Teraz sú Ukrajinci a odrazu každý ma byty voľné, takže tých 

bytov teoreticky je. To je okej. Ale tak toto je taká logická hej, že kde bývalo 19 tisíc ľudí. 

Teraz je tu 15 tisíc, takže 4 tisíc ľudí odíde a tie byty či sa zbúrali, alebo tak to neviem. Druhá 

logická otázka bola tak, tá v poradovníku sme tam mali 16 ľudí. Ja som poprosil vedúcu odboru 

sociálneho, že aby dali avízo, to ako chytili ste sa toho hej, dal som minulý rok zistiť, že koľko 

ľudí by malo záujem o nové nájomné byty. Tých bytov tu je, len viete je to trošku komerčné. 

Každý chce zarobiť na tom. Už 400, 500 euro nájomné a nájomné byty pre ľudí a mladé rodiny 
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sú dajakých 170 až do 250 euro. Tak sme dali zistiť, že či vážne to je oficiálny zoznam tých 16 

ľudí, ktorí chcú bývať alebo by mali záujem, keby sa postavili nové byty. Zhodou okolností sa 

prihlásilo 120 ľudí na nové byty. Hneď sme to začali riešiť. Už máme štúdiu uskutočniteľnosti 

hej na tých 120 bytov, 60 bytov 2-izbové a 60-bytov 3 izbové by sme chceli postaviť. Čo sa 

týka úveru Janko taktiež dobre vieš, že to nemá nič spoločné s úverom. Byty sa vedia aj zo 

štátneho fondu rozvoja bývania plus dotácia z ministerstva dopravy. Takže to je úplne iný 

segment úverov.  Tento úver, ten úver, ktorý na byty použijeme budú splácať ľudia po dobu 30 

rokov. Takže to nemáme, to nemôžme miešať s tým, že radšej, lebo toto je trošku zas 

dezinformácia, že radšej by som dal peniaze z ihriska do bytov. Nie. Byty sa nie z úveru, ale zo 

štátneho fondu rozvoja bývania budujú. Hej takže ako trošku neza...nechcem aby sa zavádzala 

táto téma hej a využívať teraz ihrisko. Lebo vidím, že téma ihrisko umelé nebude to tento rok. 

Pokojne. Určite zháňame zdroje, čo najviac zdrojov a to pozor. To je ešte len PHZ-tko. 

Predpokladaná hodnota zákazky. To možno tu bude ešte len 700 tisíc, 800 tisíc. Hej. Čo potom 

už len spoluúčasť bude 200 tisíc možno mesta. Takže čo sa týka bytov už máme štúdiu 

uskutočniteľnosti a keď bude úver tak určite budeme robiť hneď má nasledovať projektová 

dokumentácia. Z toho úveru potom budeme vedieť vyfinancovať aj projektovú dokumentáciu 

na 120 bytov. Momentálne sme museli najprv štúdiu uskutočniteľnosti. Kde sa umiestnia tie 

byty, čo všetko potrebujeme, územný plán a takto a všetky tieto okolnosti, aby sme vedeli, aby 

neboli sme prekvapený, že budeme mať dajaký problém pri výstavbe. Nech sa páči s faktickou 

pán. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

To bol taký problém to tam dať do toho materiálu, že čo z tej pôžičky ideme riešiť?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Teraz sa to dozvedáme a ja tu nechcem nijak ako nejakým spôsobom spochybňovať toto, ale aj 

štátny fond rozvoja bývania, úver, ide do úverového zaťaženia mesta. Alebo nie? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nejde. Nejde. To je úplne iné.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobre.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja iba hovorím, ako sa čudujem, že 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

...dostávame sa na začiatok, keď som povedal, že, že... 

 

p. primátor Michal Domik 

Hľadá...ako ja vidím, že hľadáte tu po mne dajaké veci, a vy tu už tu... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Nehľadám na tebe nič Michal len... 
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p. primátor Michal Domik 

...rokov ste poslanci a, a tieto veci by som vám nemal vysvetľovať takto, ale no hovorím, že 

toto je... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Michal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ale ja by som si skôr dal potom pani Ing. Erike Leskovjanskej... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ešte som, ešte no... 

 

p. primátor Michal Domik 

...aby vám upresnila ten úver a možno vám poviem potom, že na čo, lebo ja som si myslel, lebo 

ona mi dala zoznam, kde všetko ide spoluúčasť a asi neviem či to v materiály asi vypadlo. 

Však? Nedali ste? Nech sa páči odovzdal by som slovo. Lebo teraz som tak jak sa krížom hej 

sa ospravedlňujem. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Skúsil by som dokončiť. Môžem? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči, prepáčte. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Že to, čo som na začiatku hovoril, že chýba mi na čo tie peniaze majú ísť. Aby, aby boli všetci 

spokojní. Nikto by tu nepovedal ani pol slova proti, pokiaľ by to bolo pekne viditeľné 

a zdôvodnené. To je celé. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Leskovjanská. 

 

p. Ing. Erika Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Veľmi ma mrzí páni poslanci, že pravdepodobne 

príprava na dnešné zastupiteľstvo neprebehla tak ako mala. Lebo síce rozpis položiek na čo sú 

plánované, na čo je plánované použitie úveru vo výške 2 milióny eur nie je súčasťou materiálu, 

čo bolo zdôvodnené aj na finančnej komisii skrz toho, že v akom priebehu procesu 

schvaľovania jednotlivých projektov bude prebiehať, my to nevieme ovplyvniť. A aby sme 

nemuseli každú chvíľu zvolávať zastupiteľstvo a riešiť zmenu uznesenia na čo sa dané 

prostriedky použijú vám bola vypracovaná tabuľka, ktorá vám bola rozposlaná. Pokiaľ viem, 

tak ste ju dostali všetci mailom a (chyba mikrofónu) bola zverejnená v materiály, nakoľko sa 

to môže odvíjať od jednotlivých projektov, ktoré sa budú priebežne realizovať. Túto tabuľku 

ste všetci dostali v rozdelení na plánovanú (chyba mikrofónu). Tabuľku máte rozdelenú 

plánované dotácie, kde presne vidíte výšku zmluvy na akú tu bola dotácia buď podpísaná, alebo 

sa podávala žiadosť. Vidíte tam naše spolufinancovanie aj celkovú hodnotu majetku ako sa 

následne zhodnotí. A zároveň tam máte v druhej časti rozpísané kapitálové výdavky (chyba 

mikrofónu). 
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p. primátor Michal Domik 

Tam ten druhý keď poprosím trošku, lebo.  

 

p. Ing. Erika Leskovjanská 

Počuť? Druhá časť tabuľky sú rozpísané jednotlivé kapitálové výdavky, ktoré mesto zabezpečí 

v rámci toho, že už má buď podpísané zmluvy na kúpu tých pozemkov, ktoré ste odsúhlasili 

tak isto v zastupiteľstve, alebo plánuje do pokračovať vo výstavbe jednak či kontajnerovísk, 

detských ihrísk a následných položiek, ktoré máte v tej tabuľke. Ja neviem, či ste si to 

nepreštudovali, alebo vám to neprišlo, lebo rozposlané to bolo pani Jakobejovou, ktorá mi 

následne prikyvuje hlavou všetkým. A mňa veľmi mrzí, že tu stále rozprávate o tom, že nemáte 

podklady k tomu, na čo sa plánuje použitie dvoch miliónov úveru. Tak isto ma mrzí to, keď 

poviete niečo a krivdíte aj predchádzajúcim primátorom, že sa prejedol úver. Kapitálový úver, 

každý jeden úver je kapitálový. Čiže je na budovanie a rozširovanie majetku mesta. Vy keď 

poviete, že ste niečo prejedli, to ani keby sme si  rozdali na odmenách a za to sme to prejedli. 

Ako ja neviem, či sa použili správne slová v určitom momente na to, na jednotlivé úvery, ktoré 

sa brali aj sa plánuje vyberať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne za informáciu. Ja som už bol v tom, že tá tabuľka neprešla. Hej lebo 

krížom krážom ma poslanci bombardujú a ja viem, že tú tabuľku som videl, aby vedeli. Vážení 

poslanci, ktorí, opoziční hlavne hej, jednoducho povedzte, že neodsúhlasíte úver a potom 

choďte za pánom riaditeľom Riki Szöllösom nehnevaj sa, ale tá tvoja škola nestojí nám za 

ďalších 60 rokov za nič. Choďte za pani riaditeľkou MŠ Ernesta Rótha, nehnevajte sa my sme 

si rozmysleli, my vám ten úver nedáme tých 250 tisíc nám to nestojí za to. A choďte za všetkými 

týmito ľuďmi, ktorí vlastne je tam tá spoluúčasť a ten rozvoj toho mesta a povedzte, že nie. To 

ako na začiatku stále len zopakujem. Vďaka 2 miliónom budeme mať majetok vyše 8 až 10 

miliónov. To v tých tabuľkách ste videli. Nehovoriac o tých pozemkoch. Na jednej strane 

odsúhlasíte, že áno treba kupovať pozemky, na druhej strane poviete, no ale my za to 

nezaplatíme, alebo nevyberieme úver hej. Máme hľadať v iných zdrojoch. Veď ako vy, keď ste 

mali, vy ste mali tie pozemky kúpiť. Na jednej strane ste predali za 789 tisíc a na druhej strane 

ste nekúpili nič. Ste kúpili za 80 tisíc, alebo za 60 tisíc za 6 rokov. Tak ste za 789 tisíc mohli 

už odkúpiť tie 400 tisícovú, už vtedy bolo ešte nižšia cena. A nehovoriac o tom, že bolo tu aj 

biskupstvo nám ponúklo za 15 euro. Cintorín nekúpil sa. No 15 euro? Nie. Veď mi to teraz 

zaplatíme za  30, lebo nevieme sa rozšíriť s cintorínom a povieme kedy budeme rozširovať 

cintorín. Ako toto je len populizmus. Takže ako takto ste mali sa chovať pred tým, keď ste 

predali pozemky. Mali ste na druhej strane za takú časť kúpiť aj pozemky tie, ktoré potrebujeme 

vysporiadať a bohužiaľ teraz ich musíme vysporiadať. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof 

s faktickou.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ja len na podporu slov pani Leskovjanskej. Email s tabuľkou prišiel s materiálom prišiel určite 

všetkým poslancom. Je to tam všetko rozpísané. Takže tie slová o príprave poslancov na 

rokovanie zastupiteľstva sú úplne na mieste.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 
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p. poslanec Pavol Burdiga 

Pán primátor nikto nehlasoval ešte za rozpočet, tak nehovor hneď opozičný. Hej. Okamžite sa 

tu vyvŕbiš na túto stranu, kde sme. Skade vieš, že kto ako zahlasuje. Prosím zdrž sa potom tohto 

hej a zase komentuješ to, čo bolo predtým. Musí byť stále? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Aby ste si trošku vstúpili do svedomia. Hej, že ako... 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Jasné. Hlavne ty. 

 

p. primátor Michal Domik 

...vidím, že prečo nie? Veď ako téma je tu. Prečo nie? Nemáme tabuľky, nevieme do čoho 

investovať, veď tu je téma o tom.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ešteže ty. To je dôležité. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prečo nepodporíte tento návrh. Hej. Veď o tom je návrh.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ale však nikto nehlasoval ešte.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pek... S faktickou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne. Pán Burdiga veľmi sa teším, že máte túto pripomienku, ktorú ste práve 

povedali. Ale rád by som potom pripomenul, že s úrovňou diskusie začal váš kolega Balázs 

a keď hráme túto ping-pong hru tak by bolo férové povedať a vymenovať, čo sa uskutočnilo za 

vašej éry, aby to bolo celé úplne v balíku. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne pán poslanec, že ste ma poučili hej. A určite teraz nebudem vám vypisovať, čo 

sa urobilo. Aj vtedy boli ste poslanec. Dúfam, že ste tu aj boli nejak pri vedomí hej, keď sme 

tu boli. A každý má svoj názor a môže ho vysloviť. Či hlasovaním, alebo v diskusnom 

príspevku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Keby som bol absolutistický vládca Rožňavy a ja sám mohol rozhodnúť o tom, ako bude 

vyzerať rozpočet mesta, tak by ten rozpočet vyzeral asi trošku ináč ako je predložený. Ale teda 

ani ja ani nikto iný tu nie je absolutistický vládca. Máme demokraciu, rozhodujeme v zbore, 

zastupiteľstvo, všetci poslanci spoločne. A ak teda má byť rozpočet schválený tak je potrebné 
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dohodnúť nejaký rozumný kompromis. A ja tento rozpočet považujem za taký rozumný 

kompromis. Uvediem príklad. Ak by mesto chcelo postaviť tú umelú trávnatú, teda umelú 

futbalovú plochu, umelú trávu len čisto z peňazí mesta, tak by som bol proti rozpočtu. Ale 

keďže ten návrh je, že vlastne získame dotáciu, je, je tuná šanca, alebo prísľub získať dotáciu 

400 tisíc a len ten zvyšok budeme doplácať my, tak to je podľa mňa ako prijateľný kompromis. 

Asi keby som sám rozhodoval o peniazoch tak asi, asi niečo iné vymyslím, ale, ale proste je to 

kompromis, je to podľa mňa rozumný, prijateľný kompromis. To isté sa týka aj čerpania úveru. 

Boli aj také úvahy, že by sa vzal väčší úver. Ja som povedal, že keby niekto navrhol 3 milióny, 

tak budem hlasovať proti, ale tie 2 milióny sú pre mňa prijateľný, prijateľný kompromis. Hej 

nie je to ideálne riešenie ako sme sa bavili v tej diskusii v interpeláciách. Nie je to ideálny stav, 

ale žiaľ nemôžme si povedať, že, že teda chceme aby, aby štát, alebo nejaké organizácie dávali 

granty a nenávratné finančné príspevky len prvé 3 roky, alebo hneď ten prvý rok volebného 

obdobia a nie, nie v posledný rok, proste keď je vyhlásená výzva a máme šancu čerpať finančné 

prostriedky posledný rok a nemáme vlastné finančné prostriedky, tak, tak potom ten úver, úver 

je rozumné riešenie. A posledná vec, ktorá je už tak trošku mimo, ale keďže sa tu dá diskusia 

objavila tak tiež, tiež ma tak nejak trápia a čudujem sa ako je to možné, že ten počet obyvateľov 

klesá. Z vyše 19 tisíc to kleslo na menej ako 18 tisíc. Ja mám také podozrenie, alebo, alebo 

mám pocit, že asi je to dané tým, že proste časť ľudí teda sa, sa odsťahovala z Rožňavy a, a majú 

už trvalý pobyt niekde inde, ale zároveň ešte vlastnia nehnuteľnosť v Rožňave, lebo hej však 

nezbúrali sa žiadne paneláky, alebo, alebo nejaké byty, alebo domy v Rožňave veľmi. Čiže tie 

byty tu sú, v tých bytoch zrejme bývajú nejaký ľudia, ktorí sa prisťahovali z iných častí 

Slovenska, alebo teda len v rámci okresu, z iných obcí, ktorí tu bývajú, ale nemajú tu trvalý 

pobyt. Na tom nie je, to nie je nič nelegálne, ale nie je to ideálny stav z pohľadu mesta a možno 

by bolo vhodné nejak sa zamyslieť akým spôsobom týchto ľudí motivovať. Niekedy môže byť 

problém v tom, že proste sa nemôžu, že majiteľ tej nehnuteľnosti neumožní sa prihlásiť na 

trvalý pobyt v tej, v tej nehnuteľnosti, lebo proste sú tam len v prenájme, alebo podnájme. Ale, 

ale asi by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, ako umožniť takýmto ľuďom, aby boli prihlásení 

na trvalý pobyt v Rožňave, lebo ak budú prihlásený na trvalý pobyt, tak budeme dostávať viac 

podielových daní. Takže to je, to je mimo trošku akože témy, ale keďže to tu zaznelo, tak, tak 

si myslím, že, že by sme sa tu mohli tejto téme venovať niekedy v budúcnosti. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem tak len na dodatok taký. Úplne súhlasím so slovami pána poslanca 

Kuhna aj s tým, že presne našou snahou musí byť, aby tí ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, 

aby si tu urobili. Plánom aspoň poslancov a mňa je to, že musíme vybudovať infraštruktúru. 

Chodníky, detské ihriská plus kúpalisko, zimný štadión a teraz hovorím to už nahlas, pred 

voľbami som to tam nerozprával. Už zimný štadión, keby nám maličkosť tam neskočila, už by 

mohol byť tak isto v riešení výstavby, ale to potom na ďalšie a potom podmieniť, že všetci 

občania, ktorí budú platiť dane dostanú mestskú kartu a budú mať zľavy na športoviská, do 

divadla, na kúpalisko, na zimný štadión. A každý kto tu býva si premyslí, že či sa mu oplatí 

urobiť si trvalý pobyt v našom meste. A tieto ďalšie výhody hej. A to, presne takto, takouto 

cestou by sme chceli do budúcnosti ísť. Aby si aj títo ľudia, ktorí tu žijú a nemajú trvalý pobyt 

a nedostávame za nich podielové dane aby sa prihlásili a mesto potom minimálne vystúpilo 

možno na 19 tisíc a najlepšie by bolo tú métu 20 tisícovú. Pri 20, nad 20 tisíc obyvateľov by 

sme mali plus 1 milión každý rok podielových daní na viac. Takže úplne súhlasím s pánom 

poslancom Kuhnom. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja chcel by som všetkých kolegov aj prísediacich upozorniť, že sa bavíme o rozpočte mesta. 

Celoročnom rozpočte. Je to podľa mňa jeden najdôležitejší bod počas všetkých zastupiteľstiev 
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minimálne tohto roka. Možnáže celého volebného obdobia, lebo schvaľujeme najväčšie 

zaťaženie mesta. Skúste si to prosím vás uvedomiť. Erika považujem ťa za profesionálku 

v tvojom obore. Ešte raz zdôrazňujem, že sa bavíme o rozpočte. Prejedenie je myslené tak, že 

predpokladajme, že pri normálnom hospodárení sa nám každý rok niečo zvýši na to, aby sme 

do niečoho zainvestovali, do nejakých pozemkov, do rôznych kapitálových výdavkov, ako to 

správne vlastne v rozpočte je uvedené. Ale nám sa toto nedarí. My tieto veci musíme vlastne 

stále riešiť úvermi, stále investičnými úvermi a tak jak kolega Bolaček, keď si si všimla hovoril, 

že, že my, ani tá údržba sa nám nedarí úplne dokonale robiť. Samozrejme technické služby 

robia, čo robia, náklady im rastú, rastú im mzdy, rastú im náklady na pohonné hmoty, na všetko, 

ale tak jak kolega Bolaček správne podotkol, snažíme sa kráčať dopredu, ale nedarí sa nám 

udržiavať ani tie chodníky. Lebo ich dostatočne neudržiavame. V 21 roku pán primátor 

povedal, že áno urobilo sa veľa, ale to sú bežné údržby. Tak isto tie detské ihriská sú bežné 

údržby, ktoré je takou našou psou povinnosťou aby, aby, aby sme kosili trávu, aby sme ich 

udržiavali. Takže takto je aby som ti vysvetľoval to slovo prejedenie. Že nám sa nedarí nič 

ušporiť, my na všetko si musíme zobrať úver. Premostil by som, ešte by som mal jednu 

poznámku k tomu, že kolega Bischof ja by som mal jednu takú prosbu. Zatiaľ k veci ani 

k rozpočtu, alebo celý čas, keď si sa prihlásil ani raz si sa neprihlásil k veci, ktorá sa 

prejednávala, ale dajakým cieľom dakoho osočovať, usmerňovať, poúčať. Neviem. Nemohli 

by sme sa povzniesť nad to, že, že sme tuná poslanci, všetci sme zvolený nejakými občanmi. 

Dali nám ten hlas. Tu ešte pol roka posedíme, uvidíme, čo bude ďalej. Ale neurážajme sa tu. 

Skúsme k veci jednať a, a nie stále hľadať, že koho ako sa dá uraziť. Mne to tak, tak, tak či 

náhodou sa nedá trošku kúsnuť do jazyka a dať tomu takú úroveň. To by bola iba taká, taká 

prosba. Nepotrebujem na to odpoveď, nebudem ja na to odpovedať nebudem, hej takže. 

A preto, preto som si dovolil ťa menovať Matúš, lebo keď si pozrieš aj pán primátor spomenul 

plán rozvoja mesta. Keď si tam pozriete na, na to, že čo ľudia najviac chcú, do čoho by 

najradšej, čo by najradšej videli tak v podstate tá plaváreň je tam stále na prvých miestach. 

Takže to nie je dajaká predvolebná. Ja tu nejdem, ja tu nerozprávam o plavárni. Ja som povedal, 

že niečo zmysluplné položme na stôl. Bola tu ponuka súkromnej firmy nový štadión postaviť 

vedľa starého, zmietli sme zo stola. Chceli sme do kúpaliska investovať, nepodarilo sa nám. 

Nevadí. Bojujeme ďalej. Pokúsime sa. Ja som prosil o to, že položme dačo na stôl, aby tu po 

nás zostalo. Nie, to nie je predvolebná kampaň Matúš. Len, len sa bavíme o tom, že skoro 4 

milióny odíde hej, alebo vlastne vyberieme úver. Samozrejme bude sa to čerpať postupne no 

a kolega Bolaček mal takú krásnu poznámku, že, že ja neviem, tá tabuľka určite má ako 

doplňujúca tabuľka, Erika, niečo spoločné s tým rozpočtom, ale, ale tuná ja čítam číslo 

7 787 692 tisíc eur. Hej. Takže, takže ja ju nevidím zapracovanú v rozpočte. V rozpočte je ten 

2 miliónový úver a vysvetlenie nie je na čo. Hej takže ja z klobúka, dúfam, že nie jak z klobúka 

budeme ťahať tieto tabuľky, že čo sa spraví, čo nie. Takže je to také normálne, že by sme chceli 

vedieť, že keď ideme odhlasovať 2 miliónový úver, že za čo to bude. 2 milióny je veľa peňazí 

pred koncom, pred koncom volebného obdobia. Keď tu niekto z ďalších kolegov povedal, ta 

veď sú nízke úrokové sadzby. Ta veď, ta veď áno sú. Ale tu sa zamyslite nad tým, že niekto si 

zoberie istinu 2 milióny a niekto o pol roka, koho tu zvolia, kto bude sedieť v primátorskom 

kresle, alebo v poslaneckom kresle to bude musieť splácať. Takže tu nie len o úrokoch sa 

bavíme. Tu sa bavme aj o istine, ktorú bude treba vrátiť tým bankám. Takže veľmi sa to 

bagatelizuje na to, aký to je vážny problém. Nieže vážny nie nenazývam ho problémom, lebo 

keď tie peniaze zmysluplne použijú, je to správna vec. Len, len tak, tak sa to bagatelizuje, že 

dajak už bude. Dovolím si jednu poznámku. Strašne krásne trafil kolega Lach vlastne tú otázku 

bývania. Nevidím tu, iba, iba dotknuté je, ale ten problém bývania je taký, taký trošku širší. 

Dlhodobo sa nerieši. Pán primátor povie, že sa nerieši 20 rokov alebo vlastne naposledy čo sa, 

sa postavilo sídlisko Družba. Odvtedy vlastne tak dajak rukolapne sme nič nepoložili. 

Pokúšame sa zase, sú projekty podané, ale zatiaľ sme nepoložili nič na stôl, to je pravda, dlhé 
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roky. A pevne verím, že s tou úvahou kolega Kuhn ste to nemysleli vážne, že niektorí tu majú 

byty, ale, ale iba sa prihlásili a preto klesá a, a ako keby sme, keby sme hľadali dajakého iného 

vinníka ako tuná medzi nami, že vlastne to, to, to nerobíme to tak, aby sme tých ľudí tuná 

udržali. Tá mládež nám odíde. Skončia školu, nevie tu čo robiť, ale my už od 8-mich, 9-tich 

rokov nevieme čo s tými deťmi okrem toho, že pán primátor, tréneri, ktorí tu sedia medzi nami 

a mnoho iných ľudí, ktorí, ktorí sa tej mládeži venujú. Tak okrem toho my nemáme čo 

ponúknuť. Dajaké skateboardové dráhy, tie deti nemajú kde ísť. Z fontány ich vyženieme, 

z Poschovej záhrady ich vyženieme. Poschova záhrada je v kuse prázdna. Z Billy na Juhu ich 

vyženieme a povedzte mi, kde tie deti od 9 do 17 rokov môžu ísť, čo môžu v Rožňave robiť. 

Samozrejme, keď sa veľmi budeme namáhať dačo, dačo tuná stmolíme, dačo poskladáme, ale 

zamyslite sa nad tým, že my neriešime otázku bývania poriadne, my neriešime čo s tými deťmi, 

keď sa spomenie kúpalisko, tak povie Matúš, že to je, to je predvolebná kampaň. Ta, ta, ta 

netvárme sa, že len, že len futbal v Nadabulej medzi rodinnými domami jedno ihrisko, kde 

ideme dať skoro 600 tisíc z rozpočtu, že len, že len to je. Pán primátor je možné, že tá cena 

bude nižšia, ktorá sa vysúťaží, ale pri terajšej inflácii sa ľahko môže stať, že tá cena bude vyššia. 

Takže by som bol opatrný v týchto vyjadreniach. Hej. Takže otázka, či toto jediné smerovanie 

je, je to ideálne a čudujem sa, že, že každý okolo nás, ja sa nechcem zaradiť ani, samozrejme 

nie som koaličný, ani, ani v klube poslanec, ale ja tu nie som pre to, aby som kritizoval. Ja nie 

pre to som poslanec, aby som tu sedel a kritizoval nejakú robotu. Nekritizujem. Ja nabádam na 

to, že položme dačo na stôl, dačo urobme. Dobre? To je trošku rozdiel. A už iba taká poznámka 

na koniec. Možná je tu na mieste požiadať pani kontrolórku, či to bude úplne v poriadku 

s investíciou do toho futbalového štadióna, keď sme na poslednom zastupiteľstve odsúhlasili 

prenájom za 1 euro, všetky ťarchy sme si zobrali mesto na seba a teraz ďalšie zastupiteľstvo 

ideme odsúhlasiť to, že ideme vybrať úver, ideme stavať v podstate ideme to... Iba tak možno 

z dôvodu opatrnosti, aby, aby či poslanci, či pán primátor, alebo niekto sa nedostal do dajakého 

konfliktu záujmov. Nejedná sa, ešte raz zdôrazňujem, o malé peniaze, jedná sa o obrovské 

peniaze. Ja viem pán primátor a jeho tím robia veľa pre túto časť športujúcich detí, takže, takže 

to klobúk dole, ale pre istotu, aby, aby náhodou. A, a v takejto forme, nie čo sa týka formálnej 

stránky, určite je ten rozpočet v poriadku hej, čo sa sedia strany, všetko, ale, ale smerovaním, 

kde ten rozpočet smeruje, alebo čo ideme urobiť takto pol roka  pred voľbami bohužiaľ 

nesúhlasím. Takže keď sa nenahneváte, ja za ten rozpočet nezahlasujem takto ako je. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte si zoberiem slovo. Pán poslanec Balázs, keby ste nebol podnikateľ, tak 

uverím vašim slovám. A ma zaražu...veľmi zaráža vy ako podnikateľ poviete tieto slová. 

A teraz vám to len tak trošku možno do našej sféry podnikateľskej priblížim. Vy my zveríte 

váš, vašu firmu a to ste robili vy. A ja vám predám pílu, načo opraviť, predajme. Predám jednu 

budovu, druhú budovu, tretiu budovu. Takto ste hospodárili vy pán Balázs za pána poslanca 

Burdigu a boli ste asi pravá ruka pána poslanca. Ľavá? Tak ľavá. Ľavá. A teraz vy my zveríte 

vašu firmu, ja vyberiem 2 miliónový úver a vy prídete po 4 rokoch naspäť do svojej firmy a vaša 

firma bude mať hodnotu o 10 miliónov viac. Jednoducho povedané. Toto je jednoducho 

povedané. Presne tak. A vy tu idete zavádzať s ihriskom. Pán poslanec po pol roku možno 

nebudem primátorom a zruší to každý. Je to len. Vy idete presne, stále vyťahujete len ihrisko. 

Žiadne ihrisko, to je len hlboká budúcnosť. Ide nám o Ernesta Rótha 250 tisíc, ktoré máme na 

stole odsúhlasené. V januári sme podali a vy hovoríte nič evidentné nemáme zložené na stôl. 

A som vám už diktoval na začiatku. A teraz máme investíciu za 1 a pol, 1, 250 tisíc tu na stole 

a vy poviete, že nepodporím toto. Ďalšia sa chystá Zlatá. Tak isto je tam dosť veľa bodov na to, 

aby sme získali ďalší milión a my získavame milión, ďalší milión a takto získame spolu okolo 

6 miliónov euro naviac do mesta Rožňava. A toto mesto Rožňava áno je ako firma. Treba tak 

spravovať mesto, aby prinášalo zisky. A to som už na začiatku vám povedal ako prinášame 
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zisky, v ktorých oblastiach a aké úsporné režimy sme všetko urobili. Nezaťahujte tam už prosím 

vás to ihrisko, lebo toto je len populizmus. Ja teraz môžem tak isto sa zahrať na populizmus a, 

a začnem. Kedy bude pán primátor urobený zimný štadión, kedy bude urobené kúpalisko, kedy 

bude urobené plavá....urobená plaváreň, kedy bude chodník na Šafárikovej, áno budeme robiť 

aj, aj z toho úveru budeme robiť na ľavej strane chodník. Je to vyvolaná investícia na ľavej 

strane hej. A kedy budú odstránené kamene, kedy budú chodníky urobené, kedy budú cesty 

urobené. Toto je populizmus. My robíme všetko, aby toto všetko bolo urobené. A postupne 

robíme všetko a oveľa vyššom tempe, oveľa vyššom tempe ako sa to robilo doteraz. Takže to 

vám vieme zaručiť. A môžeme nie 300 m2 čo vy ste rozprávali. Tu ide na tisícky m2 čo sme 

urobili chodníky, na tisícky. Nové chodníky áno. Áno nové. Takže vám dáme potom, aj 

spočítame všetky a zo zámkovej dlažby, aby voda zostala u nás v meste. Tak keď ideme 

z asfaltu tak celkom jak sa volá je rekonštrukcia. Je to pozva...ako chcete sa riešiť, že či 

stavebné povolenie, alebo takto určite na tomto bazí...Dali sme to rekonštrukcia chodníkov. 

Dobre. Takže taký populizmus tu som dávno nezažil. Nehnevajte sa hovoriť o veciach, ktoré tu 

ešte nie sú. Samozrejme viem aj o tej plavárni dakde v podvedomí. Ja môžem povedať, že už 

sa to rieši. Áno rieši sa to dakde, možno pri daktorej škole, lebo tu ako pán Polaček povedal, 

Bolaček hej vyberme úver 6 miliónov aj keď to bude stratové. Takže my vyberieme úver 6 

miliónov hej, toto je ekonomika a potom ešte každý rok budeme investovať 100 tisíc na 

vyhrievanie, lebo toľko ľudí, keby tam prišlo 16 tisíc ľudí, tak už, už to tam stojí. Ale každý 

primátor pred tým vedel, že keď ja vyberiem úver 6 miliónov, tak ešte každý rok nieže splatím 

dačo, ale budem investovať ďalších 100 tisíc na údržbu, keď nie 150 tisíc na údržbu, na 

zohrievanie vody, lebo toľko ľudí tam nepríde si zaplávať. To je základ. My radšej urobíme 

zimný štadión za 400 tisíc a máme tam úsporu na energiách. My radšej urobíme kúpalisko 

a nebude nám tam vytekať 200 tisíc litrov vody, lebo tam sú ďalšie úspory. My radšej urobíme 

strechu na Ernesta Rótha a nemusíme každý rok 10 tisíc dať na novú stierku. A toto sú úspory. 

A radšej dáme za 2 tisíc euro, dáme protipožiarny systém a nemusíme dať 60 tisíc euro na mzdy 

vrátnikom. A toto sú investície, ktoré a potom keď získame 60 tisíc za vrátnikov, 10 tisíc za 

Ernesta Rótha, príklad dajakých 15 tisíc, 20 tisíc na zimnom štadióne hej už to je 80 tisíc každý 

rok máme na viac tu v našom meste, v našej kase. Toto je základ podnikania. Dostať, investovať 

najprv do toho, čo nám urobí úsporu. A nehovoriac o tom, že zainvestujem do Ernesta Rótha 1 

250 tisíc, 950 tisíc dostaneme od EÚ, 300 tisíc z vlastných a každý rok zas Ernesta Rótha nám 

vráti 15 tisíc úspory na energiách a teple. Toto sú pre nás teraz investície hej. Takže žiadne 

ihrisko, čo bude v ďalekej budúcnosti. Pán Balázs. Presne takto chováte sa. Ďakujem veľmi 

pekne. A nech sa môže obrániť pán poslanec Bischof, dám mu tak isto, lebo aj to bol 

osočovanie. Tak ako skôr vy, vy dávate to invektíva. Nech sa páči pán poslanec Ba...Bischof 

vyjadrite sa. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem veľmi pekne. Je niekoľko prísloví, ktoré by bolo vhodné v tejto chvíli použiť. Nikdy 

sa nezníž na úroveň niekoho, lebo ťa na svoju úroveň stiahne, takže ja nebudem reagovať na 

tieto primitívne invektívy. Ale poviem len jednu vec. Som poslanec 3 volebné obdobie. V tomto 

volebnom období sme mali 2 roky kovid a v žiadnom z týchto volebných obvodísk...období 

predchádzajúcich sa neurobilo toľko v meste ako v tomto aktuálnom volebnom období. Takže 

toľko. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja by som len chcel dodať, že úlohou mesta nie je podnikať. Úlohou mesta je nejaký 

servis, nejaké služby dodávať obyvateľom. A keď hovoríme o tom, pán primátor začal si o tom, 

koľko by nás tá plaváreň stála, no ja som povedal, bola by to ekonomická samovražda. Tak isto 

ako je ekonomická samovražda prevádzkovať zimný štadión momentálne. Hej. Tam ročne tiež 

doplácame okolo 60 tisíc. Doplácame. Takže nevyberajme si čísla z klobúka tak ako sa nám to 

hodí. Ja som len povedal niečo na začiatku, že keď sme chceli niečo veľké robiť, bol by som 

veľmi rád, keby sa to urobilo na začiatku. Teraz na konci vyberať takéto peniaze mi neprišlo 

veľmi vhodné, alebo nepríde vhodné. Čo som ale chcel povedať vlastne bolo iba trošku k našej 

technickej podpore. Všimol som si, že časové údaje, časomiera zase nefunguje. Ani 5 minútová, 

ani diskusné príspevky, ani faktické poznámky nie sú ohlasované tak ako majú byť. Tak 

neviem, či to vieme opraviť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Veľmi ma mrzí, že táto debata, táto diskusia o najdôležitejšom 

hlasovaní tohto volebného obdobia, ako ste to pán Balázs sám nazvali, sa zvrháva týmto 

spôsobom. A tak isto aj diskusia o možnom schválé...možnom schválení úveru na krytie týchto 

výdavkov. Prečo to hovorím. Nie pre to som tu, aby som kritizoval poviete na jednej strane, na 

druhej strane od začiatku počúvame o tom, 3 a pol roka počúvame o tom, odkedy sme brali 

prvý úver, všetko sa preje a používate naozaj tieto slová napriek tomu, že by ste mali presne 

a jasne a vecne pomenovať to, čo sa s tými peniazmi urobí. Urobíte skratku, lebo keď to budú 

počuť obyvatelia mesta na kamere, tak aj oni porozumejú práve tejto skratke. Oni už 

neporozumejú tomu, ako to niekto, ako to pani vedúca finančného odboru vysvetlí po odbornej 

stránke ako to je naozaj. Im bude jedno, že rozprávame o kapitálových výdavkoch. Vy ste 

povedali prejeme. Oni si toto zapamätajú. Darmožráči, čo prejedia peniaze. Nie pán, pán 

poslanec treba vážiť slová a treba používať korektné slová, keď už niečo pomenúvame, to 

o čom sa bavíme. Začnete na jednej strane debatu. Na druhej strane dostanete odpoveď, už sa 

vám nepáči, že ste dostali odpoveď, že vy ste z niečoho obviňovaný. No keď poviete, že sa 

urobilo 300 m2 nových chodníkov, opäť čo je ten pojem nový chodník. Keď raz ten nový 

chodník, ten chodník, ktorý bol v dezolátnom stave, ale tam bol a ten chodník sa zrekonštruuje 

kompletne, ono sa vykonala oprava, ale je to fakticky nový chodník. A keď nevidíte, koľko 

tých chodníkov sa v meste urobilo, určite to nebolo 300 m2. Že to nazveme nový chodník? Áno 

je to nový povrch chodníka. Nie je to len výmena ja neviem zaplátanie pár m2. Sú to súvislé 

chodníky, ktoré sa zrekonštruovali, stojiská na kontajnery, ktoré sa zrekonštruovali a stačí sa 

prejsť po meste a určite to nebude 300 m2. Poúčať, resp. populisticky sa vyjadrovať k tomu od 

začiatku debaty o rozpočte, o úvere upozorňujete len na jednu, jedinú vec. Tá jedna, jediná vec 

je futbalová infraštruktúra. To, že útočíte na pána primátora, lebo futbal je jeho srdcová 

záležitosť je opäť tak trošku hranie na city obyvateľov mesta. Prepáčte mi, ale to je môj dojem 

z celého toho, akým spôsobom útočíte na úver, na rozpočet, čokoľvek obraciate pozornosť len 

na futbalovú infraštruktúru. To, že tu rozprávame o rekonštrukciách ZŠ, to že tu rozprávame 

o investíciách, ktoré v budúcnosti, áno možno tu my nebudeme z nás ani jeden, možno to bude 

všetko dokončovať ďalší primátor a možno to nebude ani jeden z nás poslancov, ktorí tu budú 

sedieť. Ale budú tu pokračovať, lebo niektoré projekty nie mesiac, pol roka, niektoré mesiace, 

niektoré projekty ani za 4 roky sa nestihnú zrealizovať. Rovnako ako aj tento úver, ktorý 

navrhujeme, aby sa vybral. A áno budem zaňho hlasovať. Aj tento úver sa bude čerpať postupne 

podľa toho, ktoré projekty budú na stole. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi krátko. Účel toho úveru, nie som proti úveru. Účel hľadajme rozumný. Druhá vec. 

Oprava chodníkov, rekonštrukcia chodníkov. Tie chodníky tu máme a musíme ich udržiavať, 

viete. Každý rok určitý diel musíme udržiavať. My sa netvárme, že keď udržiavame, tak robíme 

nový chodník. Tretí pojem nový chodník je u mňa ten, na ktorý vydá stavebný úrad stavebné 

povolenie. To je nový chodník. Ja nie som teraz doma v tom, či aj na rekonštrukciu treba alebo 

nie. To možnože nám odpovie niekto zhora. Ale, ale určite nový chodník je ten, ktorý vybavíte 

stavebné povolenie a postavíte nový chodník. Ale my tú údržbu tých chodníkov musíme robiť. 

Každým rokom. Lebo je normálne, že za 30 rokov na Vargovom poli sa tie chodníky 

opotrebovali a teraz tam bolo treba urobiť ťažkú rekonštrukciu za veľké peniaze tých 

chodníkov. Ja, ja vám neodopieram, že tie peniaze do toho išli a že sa urobili. Ale je normálne, 

že každý rok, z 10-tich rokov keď predelíme, 10 rokov keď, takže každý rok tú 1/10-tinu nám 

treba do toho ako hospodárovi vložiť a udržiavať. Jednoduché. Nikoho neútočím, len sa 

netvárme teraz, že keď sme opravili dajaký chodník, že teraz, že teraz my sme niečo obrovské 

urobili. Dobre? Len, len toľko som chcel poprosiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Už len na dovysvetlenie. Nový chodník. Hej keď treba stavebné povolenie tak 

stavebné povolenie treba na takú časť, kde nebol ešte chodník a ešte nikdy hej a ide sa vytvoriť. 

Vtedy potrebujeme. Ak tam je chodník a my ho opravíme úplne na novo, tak tam netreba, stačí 

len ohlásenie. Takže normálne. Ale aj keď sa tam tie obrovské investície dávajú, čo ste sám 

povedal pred chvíľou, tak boli tam dosť veľké. Takže pochopené. Tak, tak. S faktickou pán 

zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Práve toto som chcel z vašich úst počuť, keď ste povedali kompletná 

rekonštrukcia za ťažké peniaze. To ste povedali. A to je rozdiel ako keď poviete, urobilo sa len 

nejakých 300 m. Proste... nechajte ma prosím vás dohovoriť, aj ja som vás nechal. Spôsob 

podania informácie a bagatelizovanie niečoho tiež je určitý spôsob podania informácie. Ja sa 

s vami nechcem na tom naťahovať, ale toto už bolo oveľa korektnejšie vyjadrenie z vašej 

strany, keď ste povedali za ťažké peniaze sa kompletne zrekonštruovali niektoré chodníky. A za 

to vám ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte pred tým ako dám slovo pánovi poslancovi Kuhnovi dal by som slovo 

pani hlavnej kontrolórke, aby sa vyjadrila aj ona k rozpočtu a k úveru. Či nevidí tam dajaké 

problémy. A či je to všetko v súlade. Nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Zdravím pánov poslancov aj všetkých prítomných. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. c) predkladám odborné stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu mesta 

na rok 2022. Ja ho čítať nebudem, lebo mali ste možnosť. Je to súčasť rozpočtu. Je to ako 

príloha. Mali ste možnosť si to stanovisko prečítať. Ja ho posudzujem zo zákonnej, podľa 

zákonnej, zákonnosti, súladu so zákonmi a tento rozpočet spĺňa všetky náležitosti a bol aj 

v dostatočnom časovom predstihu zverejnený. Snáď len nejaké postrehy. Za zostavením tohto 

rozpočtu, ale bolo to aj v minulosti tak, to je kus roboty. Je naozaj náročné v hociktorých 
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podmienkach zostaviť rozpočet tak, aby sa, aby proste každá strana bola spokojná. Je, 

prežívame ťažké obdobie. V minulosti to bol kovid, ktorý nám s financiami zamával či už 

v príjmovej, alebo výdavkovej časti. Momentálne nám tu straší vysoká inflácia, nárast cien a za 

hranicami vojna. Preto tiež ďakujem odboru finančnému, že zvládli túto ťažkú situáciu. Napriek 

tomu odznela tu debata aj za úver, aj proti úveru, aj rôzne. Stále ja vidím riziko v napĺňaní 

bežného rozpočtu to znamená bežné príjmy, bežné výdavky. Štát, iste sledujete, na samosprávu 

každú chvíľu prenesie určité kompetencie, určité povinnosti, ktoré ale nie sú kryté finančne. 

Spomenula by som len 350 eur odmenu pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe, kde 

štát vykryl len prenesený výkon štátnej správy, ale na ostatných zamestnancov už financie 

neposlal. A dal to dokonca, súhlasil s tým, aby to bolo vo vyššej kolektívnej zmluve ako 

povinnosť zamestnávateľa tie príspevky vyplatiť. Máme s tým problém, keďže v minulos...bolo 

to prijaté koncom roka a nemáme na to peniaze, aby sme mohli našich zamestnancov odmeniť 

takýmto spôsobom. Tak isto rozpočet je dôležitým dokumentom pre fungovanie mesta, MsÚ, 

lebo bez neho nemôžme sa zapájať do investičných vecí, zabezpečiť rozvoj mesta atď. Preto by 

som odporučila tento rozpočet schváliť s tým, že nie je to nemenný dokument a možno mesiac, 

dva opäť nás donúti, aby sme ho otvorili a urobili určité opatrenia. Viem, že všetci chceme, čo 

sme tu, ale aj tí, čo tu nie sme, aby naše mesto prekvitalo, aby sa tu naši obyvatelia cítili dobre 

a tak isto aj návštevníci tohto mesta. Bohužiaľ bez nejakých výraznejších, výraznejšej finančnej 

investície a to vo forme úveru tieto ciele sa pravdepodobne nebudú dať naplniť. Vieme dobre 

ako to aj v domácnosti funguje. Pokiaľ chceme nejakú vyššiu investíciu, chceme si kúpiť dom, 

chceme si zariadiť byt, alebo kúpiť ten byt bohužiaľ v dnešnej dobe z úspor sa to ani zrealizovať 

nedá. Tak isto aj mesto môže si zobrať dve cesty. Jedna cesta je nezadlžiť sa a žiť len z tých 

príjmov, ktoré sú. Alebo druhá vec je primerane, rozumnou cestou zadlžiť toto mesto na dlhšie 

obdobie, ale tým pádom zabezpečiť aj rozvoj, rozvoj tohto mesta. Takže na záver by som len 

odporúčala tento rozpočet schváliť. Ďakujem za pozornosť. A ešte pánovi poslancovi Balázsovi 

odpoveď. Investujeme do nášho majetku. Darmo je v prenájme, je to náš majetok, takže je to 

v poriadku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pán kolega Balázs vy ste povedali, že všetko čo niečo robíme, robíme z úverov a že správne by 

sa to malo robiť tak, že mesto vždycky by malo niečo ušetriť a z toho investovať. Ja s vami 

absolútne súhlasím, takto by to malo fungovať v normálnom svete alebo v ideálnom svete. Ale. 

Vy ste podnikateľ a pokiaľ viem úspešný podnikateľ, takže vám asi hovorí niečo pojem 

investičný dlh. V tomto meste mám obrovský investičný dlh. A vôbec na Slovensku máme 

investičný dlh. Na Slovensku sa to týka napr. mostov, máme obrovský problém na Slovensku, 

že sa tu postavili pred 50-timi, 70-timi rokmi mosty, dlhé roky sa o ne nikto nestaral a teraz tu 

máme problém, že nám niektoré padajú, niektoré musíme zatvárať atď. V Rožňave, ja mám 55 

rokov, moja pamäť siaha tak povedzme že 50 rokov, prvých 5, 5 rokov života si až tak veľké 

spomienky nemám, ale 50 rokov si pamätám celkom dobre. Zhruba pred tými 50-timi rokmi 

sme sa nasťahovali do tej bytovky, v ktorej doteraz bývam. A ja si pamätám ako sa vtedy, pred 

tými 50-timi rokmi postavili nové chodníky. Hej vtedy boli nové, lebo tam bola nová bytovka, 

takže nové chodníky, ja som tam ako dieťa postával, fascinovalo ma to ako tam liali ten asfalt. 

Postavili sa vtedy nové detské ihriská, postavilo sa tam také volejbalovo, minifutbalové ihrisko. 

No to sa spravilo začiatkom 70-tich rokov v tom okolí, kde som sa teda ja pohyboval ako dieťa 

a potom sa 50 rokov nič nedialo. Raz za 2, 3 roky sa namaľovali tie železné preliezky a to bolo 

všetko. A postupne sa to humpľovalo. Ešte ako dieťa si pamätám, že už na niektorých 

kolotočoch neboli drevené tie lavičky. Keď som bol tínedžer tak si pamätám, že už niektoré tie 
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kolotoče boli polámané alebo niektoré hojdačky boli polámané a postupne tie ihriská 

degradovali až z nich ostali nejaké, nejaké trosky. A to sa dialo 50 rokov. Hej to sa nedialo 

posledných 10 rokov, čo som ja poslanec. To si pamätám, že takto to upadalo. To isté chodníky. 

Hej. Tie chodníky, v tej oblasti kde ja bývam, majú 50 rokov. Na Vargovom poli majú viac. To 

si nepamätám. To som ešte nebol na svete, keď sa robili. Ale niekto si pamätá, keď sa tu robilo. 

50, alebo na tom Vargovom poli možno 60, 70 rokov sa nerobilo to, že hej, že tento rok 

opravíme tento chodník a tento, tento a, a za 20 rokov sa postupne opravia a zase sa to bude 

točiť dookola. Proste sa to postavilo a nechalo sa to tak 50 rokov. A my teraz musíme všetko 

urobiť. A nedá sa to všetko urobiť naraz a nedá sa to urobiť bez úveru. Čiže, čiže áno musíme 

si brať úver, treba si brať úver s rozumom. Momentálne sú našťastie nízke úroky, takže je to 

výhodné. Berieme si úrok na kapitálové výdavky, čo je veľký rozdiel z, z úverom, ktorý si vzalo 

mesto v roku 2010 ešte pred tým, ako som sa stal poslancom. Vtedy nebol poslancom ani pán 

Burdiga, ani pán Bischof a vtedajšie, vtedajšie MZ si vzalo úver 1,5 milióna so splatnosťou na 

3 roky, z ktorého väčšiu časť prejedlo. Pretože to nebol úver, tých 1,5 milióna nebol úver na, 

na oprav...na rekonštrukcie, na kapitálové výdavky, na fungovanie mesta hej. Lebo vtedajšie 

vedenie mesta akosi podcenilo finančnú krízu, ktorá vypukla v roku 2008. Mali pocit, že teda 

Rožňavy sa to nebude týkať nejakým spôsobom. A keďže sa to mesta dotklo, lebo, lebo 

samozrejme klesli, keďže klesla ekonomika, tak klesli aj dane a podielové dane, ktoré dostáva 

mesto. Tak sa to riešilo v tom, že sa vzal úver 1,5 milióna a ten sme potom museli splácať my. 

To je, to bol dôvod, prečo som ja potom nasledujúcich 12 rokov hovoril o tom, že mesto by si 

nemalo brať posledný rok vládnutia úver, ktorý potom ostane na krku tým ďalším, pretože toto 

sa spravilo v roku 2010. Prejedlo sa to. Neopravili sa chodníky, nič sa, nič sa nepostavila žiadna, 

to, to nešlo na výstavbu haly, tá hala bola postavená ešte pred tým. A to je, to je trochu aj na 

obhajobu pána, pána Burdigu, že naozaj v tom období 2011, 2014, alebo 2010 až 2014 keď teda 

2 roky z toho bol aj pán Burdiga primátorom, tak vtedy sa naozaj ťažko dalo niečo robiť, keď 

sme každý rok 2011, 2012, 2013 splácali pol milióna úver a plus ešte 50 tisíc úroky. Ale teda 

v tom minulom volebnom období už tá situácia bola trochu lepšia. Netvrdím, že sa neurobilo 

úplne nič, ale tak boli ste, boli ste v tom minulom volebnom období predsedom finančnej 

komisie a tak môžete porovnávať, že koľko sme v tom čase opravili chodníkov a koľko sme 

opravili chodníkov v tomto volebnom období. Napr. teda keď sme už len pri tých chodníkoch, 

lebo však kopec iných vecí sa dá hovoriť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán kolega Kuhn, plne s vami súhlasím v podstate jak ste začali celú tú debatu o tom 

investičnom dlhu s týmto, ale toto nie je tohto, predchádzajúceho volebna problém. To je, to je 

dlhodobý problém, ktorý tu existuje. Ak ste opísali to Vargové pole. Keby som to mohol už 

trošku odľahčiť, lebo sme všetci taký napätí. Som strašne rád, že ste si osvojil pojem a spoločne 

používame pojem, že sme prejedli. Takže ku tým chodníkom a k tým 50-tim rokom. Tie 

chodníky, tie chodníky treba urobiť jak som pred chvíľou povedal ťažkú rekonštrukciu 

a opraviť za ťažké peniaze, lebo 50 rokov to nikto nerobil. Jediné čo mi na týchto veľkých 

úveroch vadí, že, že jak aj pani kontrolórka povedala, že rozvoj mesta. Ale za to, že my ten 

investičný dlh spravíme, urobíme veľký kus chodníkov, tým sme my neprispeli k rozvoju 

mesta, nevidíme také hmatateľné pred nami, k čomu sme sa. Toto mi tak trošku chýba. Nevadí 

mi úver. Veľmi rád zahlasujem za úver, hej keď je zmysluplný. Chýba mi ten rozvoj mesta, to 

dačo aby tuná po nás potom veľkom, lebo po nás bude relatívne veľké úverové zaťaženie, určite 

väčšie, ako keď pán primátor prevzal mesto. A, a veľa chodníkov sa urobilo, to bude jedna vec, 

ktorú pán primátor bude vedieť položiť na stôl, ale takú, taká veľká mi chýba pri tom, pri tom 
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veľkom zadlžení. Takže ja s úverom súhlasím, ja nemám proti úverom nič. Naozaj sú 

vynikajúce úrokové sadzby. Súhlasím. Hej aby ste vedeli. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte keď môžem vstúpiť na niektoré. Rozvoj mesta. Ak, ak chodníky nie sú, 

ja neviažem tie chodníky, lebo fakt už aj, už aj ja ich mám plnú hlavu tých chodníkov hej. Ak 

chodníky nie sú rozvoj mesta, tak neviem čo, lebo ak vyjdete z bloku a už hneď vás čaká rozbitá 

cesta, tak určite nemáte chuť žiť. Ak nie sú detské ihriská na každom sídlisku, že deti idú od 

počítačov, máme to pekne zmapované, ako deti počujú, že vonka dakto sa hrá, pozrie vonka, 

dá dole počítač, dá dole mobil ide vonka sa hrať s kamošmi. Hej. Ak, ak nie sú cesty rozvojom 

mesta tak isto. Ak nebudú škôlky, ktoré sú zrenovované Er...Vajanského za 400 tisíc čo sa teraz 

renovovalo, Ernesta Rótha, čo sa ešte tento rok chystá zrenovovať, nová ľadová plocha toto 

všetko je rozvoj mesta. Veľké, stále rozprávate o veľkom. Hej. Nejdime do niečoho veľkého, 

keď nám chýbajú presne tieto 50 ročné veci, ktoré nie sú doriešené. Načo budeme skákať do 

niečoho veľkého, do veľkej plavárni, do veľkého zimného štadióna, keď mi základné veci tu 

v meste ešte nemáme. Kontajneroviská, smetné koše vymenené všetko. Trávnaté plochy okolo 

blokov, všetko zarastené, staré, betónové, vyberáme, kopeme, bágrujeme všetko, čo ešte za 

komunistov nechali, lebo postavili len bloky a všetko čo sa im zvýšili vysypali do tých 

vnútroblokov. Apropo vnútroblok tak isto sa rieši, Družba sa rieši. Je to dlhý proces niekedy. 

Verejné obstarávanie, ja nebudem tu ísť do hĺbky, ale keď budeme chcieť, tak potom môžeme 

ísť aj do hĺbky, čo sa tam diali v minulosti veci. Takže toto sú tie veľké veci a ešte k tomu, že 

my sme vybrali 1,5 milióna úver a už milión sme splatili. To nehovorím, že presne z tohto 

úveru, ale aj my platíme úvery aj za pána Burdigu, aj za pána Laciaka, aj za pána ešte sa mi zdá 

ešte aj Kardoša, neviem, že či ešte OKC-čko sa spláca posledné roky. Hej. Takže aj my platíme 

úvery predošlých primátorov hej s tým, že vtedy boli fakt ako 8, 10%-né úrokové sadzby hej 

a to ich dobehlo. Už potom preorientovalo sa to na inú banku, na iný úver, konečne, že to zišlo 

dole. Takže my už 1 milión euro sme zaplatili tak isto. Takže ešte máme taký dlh tie 500 tisíc. 

Len hovorím, že stále zoberte fakt k srdcu si, že základné budú presne tak. Chceli by sme tu 

Ernesta Rótha, Zlatá aby bola, ten chodník aby sa dokončil Šafárikova a toto sú tie investičné. 

A toto je presne tak rozvoj mesta je presne chodník na námestie. A už, už nebudem vstupovať 

do toho. Pán Balázs povedzte posledné slovo. A som veľmi rád, že ste ochotní tak isto ako ste 

povedali, že súhlasíte aj s rozpočtom a už aj s tým úverom.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Že, že poviem vám, čo si predstavujem pod slovom veľké. Keď mali sme tuná, kolega Diny 

Kemény za to veľmi bojoval, bola súkromná firma, ktorá vedľa terajšieho štadióna chcela 

podstaviť druhý štadión. Boli tam podmienky nájmu, koľko, po koľkých rokoch to odovzdajú 

mestu, bol by jeden nový, uzavretý veľký štadión. Tento by sa buldozérom zbúral a to, to je 

také veľké, že už by sme mali 10 mesiacov do roka zimný štadión. To chcem považovať za také 

veľké. Zmietli sme to zo stola. Neurobilo sa to. Druhá taká veľká vec bola, sedeli sme ja neviem 

4, 5-ti ľudia pozval nás pán primátor Burdiga, z Maďarska tu bola plánovaná investícia za 6 

miliónov eur. Mali by sme do toho vložiť pozemky na to, aby sa vlastne vybudoval štadión 

plus, plus tréningové ihrisko. Rožňava do toho mala ísť pozemkami a pán Burdiga, už to nie je 

tajnosť, už to je 4, 5 rokov tomu pomaličky povedal, že on to už riešiť nebude, lebo je 2, 3 

mesiace do volieb, je to jeden veľký investičný projekt a vlastne tí páni povedali, že oni sa 

vrátia po voľbách. Tak to by bola taká veľká vec, že okresné mesto by malo jeden veľký štadión 

futbalový, jednu veľkú tréningovú plochu. Tak to by bola taká veľká vec do čoho by sme išli. 

Kúpili pozemky, vyriešili, odkúpili a, a zase nie je problém s úverom, lebo, lebo je tam jeden 

cieľ pre rozvoj mesta. Takže toto považujem za veľké veci. Tak. 
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p. primátor Michal Domik 

Takže teraz ja vás trošku dám do roviny. Dobre? Zimný štadión. Zimný štadión sa nedal 

uskutočniť na vedľajších pozemkoch, lebo tam je tá hlavná vetva kanalizácie a pozemky taktiež 

nie sú naše. Tak by sme museli taktiež aj tie pozemky. Zimný štadión, mali sme jeden projekt. 

Išiel cez nórske fondy, bohužiaľ neprešlo nakoľko nevideli tú priebojnosť toho, že chceme 

pomôcť rómskej marginalizovanej komunite, marginalizovanej komunite hej. Takže ten projekt 

neprešiel. My sme podali ďalší projekt, boli sme veľmi blízko. Musím teraz byť v niektorých 

veciach.... taktiež len toľko sme boli od toho, len bohužiaľ z minulosti, môžeme si potom medzi 

nami sadnúť si a porozprávať, ktoré veci tam. Zimný štadión mohol byť už odsúhlasený 

a z toho úveru možno aj na zimný štadión pôjdu peniaze. Ideme, v októbri sa podáva ďalší 

projekt na zimný štadión do športovej infraštruktúry. Takže to je k tomu zimnému štadiónu. 

Čiže to nedalo sa uskutočniť. Aj ja vám postavím páni zimný štadión z vlastných peňazí vám 

postavím, keď chcete. Fakt z vlastných peňazí. Ak urobím takú zmluvu, že mne všetky školy 

budú tam chodiť pravidelne, každý deň budú mať korčuľovanie a zaplatia mi za to. A ja viem 

si to rýchlo spočítať, že keď mi tam každý deň nechajú 5 školy dajakých 200 euro tak to je tisíc 

a 30 tisíc a tak si to viem rýchlo napočítať, kedy mám návratnosť toho zimného štadióna. 

Netreba povedať, že dakto postaví zadarmo 5 rokov, len trebalo si pozrieť tú zmluvu čo tam 

bolo, že koľko, všetky školy by boli zaviazané, že museli by tam mať jak sa volá korčuľovanie. 

Tak isto niektoré firmy a, a ešte iné bufety by tam mali oni, všetko, všetko by spravovali oni. 

Oni si to vypočítali samozrejme. Veď mi školy zaplatia. Školy majú peniaze, majú prenesené 

kompetencie, majú niektoré zdroje, takže oni by vlastne vedeli platiť ten zimný štadión. A to je 

ináč aj s plavárňou. Toto chceme, riešime. Pani vedúca odboru mi dá za pravdu, že riešime. 

Keď ideme do plavárne tak ku dajakej škole, aby to škola vedela zaplatiť, lebo škola na to má, 

aby plaváreň vedela vyfinancovať. Kúrenie, vodu, čistenie, dezinfekciu, svietenie. Hej. Takže 

nejdeme plaváreň, bude plaváreň, chceme plaváreň, ale nie ako mesto, že každý rok dáme 50, 

60 tisíc, ale škola vlastne bude to vedieť si nárokovať zo svojich peňazí, bude to vedieť zaplatiť 

z ministerstva školstva. Takže toto je k tomu zimnému štadiónu. A potom prídete, že 6 

miliónov nejaká spoločnosť tu chcela. Hej. Jasné ide o firmu z DVTK, ktorí išli do Košíc, 

snažili sa ísť do Rimavskej Soboty a boli aj za nami. Sa spýtali, že či chcú, hovorím nech sa 

páči. Pozor, som im povedal, len v Rožňave nedávame do futbalu 250 tisíc ako v Rimavskej 

Sobote. Nech sa páči môžete postaviť, ale ja vám viem maximálne sľúbiť, že budeme vedieť 

presadiť dotáciu 50 tisíc. Viete čo rýchlo sa obrátili. Nie, nie oni si mysleli, že my, viete oni 

postavia za 6 miliónov a my každý rok im dáme 250 tisíc dotáciu. Čo teraz je 13 tisíc, pred tým 

bolo 7 500 hej. Ale keď som im to povedal, že hoho my nie sme Rimavská Sobota, lebo 

Rimavská Sobota by im dala 250 tisíc, to čo teraz dávajú do futbalu, že by dala im na dobu, 

keď vezmete, na dobu 10-tich rokov tak to už hneď majú 2,5 milióna len tak. Hej a to 

nehovoriac o marketingu a všetko. Takže zato sa hneď aj otočili, keď som im povedal, že 

maximálne keď tu budem vedieť niečo presadiť to je 50 tisíc. Takže porozmýšľajú hej. Takže 

sa už ani neozvali. Hej. Takže aby sme si vyjasnili aj tieto veľké veci, že za všetkými veľkými 

vecami je zisk, biznis a, a takéto myšlienky. Nech sa páči pán... ja iba apropo pán poslanec 

Burdiga tak isto, nech sa, budete, ste prihlásený, veď nám núkali už investície do umelej trávy 

hej. Vtedy prišli do Rožňavy SFZ a ponúklo umelé ihrisko a vy ste sa ho vzdali. Nech s páči 

môžete mi na to taktiež aj odpovedať, prečo ste sa vzdali v tej dobe, keď nám núkali. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Nebudem ja, pán primátor, odpovedať. Ja viem, že som nočná mora pre teba hej každopádne. 

Lebo to viem. Len škoda, že tu táto diskusia sa zvrháva na to, že na to my a vy. Hej. To my je 

to fantastické a to vy to je to najhoršie. To je to čo som ti povedal pred chvíľou, že tí, ktorí boli 

pred tebou boli pravdepodobne asi nuly. Hej a teraz, keď si ty tu, tak je to najlepšie. Všetci sme 

robili, všetci primátori, ktorí sme tu a ktorí tu aj budú tu za tebou hej, budú robiť pre Rožňavu. 
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Určite. A každý urobí aj plusy aj mínusy. Aj dobré rozhodnutia, ale aj zlé rozhodnutia. Takže 

nie je len o tom, že my, my, my hej. My sme urobili toto, každý urobil, každý urobil určite. 

A každý prispel, ja si myslím, tou správnou mierou k tomu, aby mesto išlo. Každý mal to 

zaťaženie či úverové, či onaké. Hej. Ale toto nemôžme stále hovoriť, že to my a tí ostatní 

pravdepodobne neurobili nič. To bude trápiť aj tých primátorov, ktorí sú. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja na dodatok som. Na začiatku sa tá téma tak otvorila proti mojej osobe tak ako som vám 

ukázal obraz, že poďme kritizovať, keď sa pozriem dozadu musím mať čistý štít. Hej. Takže 

keď vy ako to je len reakcia ako každá akcia vyvolá reakciu hej, tak som za to povedal, že 

porovnajme tie doby. Ako fungujeme my a ako vy. Ako jednoducho normálne veď na to išla 

celá téma. Nie o tom. Vážim si vašu robotu, všetko. Nejde to, že všetko bolo zlé. Len systém 

bol zlý hej. Ako ale urobilo sa veľa vecí a za všetkých primátorov a si sadnem s vami 

poďakujem stále, pravidelne každý rok. Už aby sme neodišli do témy, ja už nebudem vstupovať. 

Sa ospravedlňujem. Len tu bolo potrebné povedať niektoré veci. Pán poslanec Drengubiak, pán 

zástupca, nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Ja len opäť zareagujem na to, že znovu sú tu podsúvané tvrdenia, ktoré nikto 

nepovedal, prekrútené do podoby, aby sa to možno lepšie rozprávalo. Myslím, že pán primátor 

sa nevyslovil v tom, že tí pred ním boli nuly, ale už niekoľkokrát to tu opakovane zaznelo. 

Neviem. Vidím len jeden účel. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. A chcem sa verejne ospravedlniť, že nie to som použil to slovo. Takže 

určite nie nuly. To mi vykĺzlo. Prepáčte mi to všetci, ale bolo povedané 30, 40 rokov sa tu 

neurobilo nič. Tak ja tak medzi riadkami som čítal, takže určite nie nuly.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte poprosím pani Ing. Leskovjanskú o posledné slovo. 

 

p. Ing. Erika Leskovjanská 

Ja by som sa vrátila k rozpočtu. Už sme trošku odbočili. Len na dovysvetlenie, prečo sa 

nenachádza tabuľka ku úveru pri materiály rozpočet. Je z toho dôvodu, že ďalší materiálom je 

schválenie úveru a pri tom sa nachádzajú rozpísané položky, ktoré sa plánujú použiť z úveru. 

Čo sa týka toho sú tam všetky položky, ktoré máte v tomto materiály v časti kapitálové 

výdavky. A máte to tam zosumarizované tak, že si viete, aby ste si nemuseli hľadať 

z kapitálových príjmov. Aké príjmy budú, tak v tej tabuľke vidíte koľko dotácií nám príde 

a koľko musí mesto dofinancovať buď z vlastných prostriedkov, alebo z úveru. Ale je to 

samostatný materiál schválenie úveru. Preto sa to nenachádza pri materiály kapi...rozpočet. To 

je jedna vec. A druhá vec, ešte stále sa vrátim k tomu neusporeniu. Mám pred sebou tabuľky 

od roku 2013, čiže krivdil by si pán poslanec všetkým primátorom predchádzajúcich rokov. Sa 

tu vytvára rezervný fond. Určite aj spätne, ale ja mám evidenciu od roku 20013. Každý rok 

schvaľujete v zastupiteľstve použitie rezervného fondu, čo je prebytok finančných prostriedkov. 

Tieto schvaľujete na splácanie úveru. Takže by som nehovorila, že sa tu preje niečo a sa nič 

neušetrí. Každým rokom sa ušetrili finančné prostriedky, ktoré sa používajú na splácanie 

úverov. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh 

na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2022 

a 2024. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje rozpočet mesta 

vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na roky 2022 – 2024 

podľa uznesenia na str. č. 2. Prosím hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 3 poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujeme veľmi pekne. 

 

Pristúpime k bodu rokovania č. 10 Návrh na schválenie financovania kapitálových výdavkov 

na rok 2022 úverom 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči poprosím o slovo ešte 

pani hlavnú kontrolórku.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne. Takže tak isto v zmysle zákona je povinné, aby som dala stanovisko k prijatiu 

náhradných zdrojov financovania. Stanovisko je pripojené k materiálu. V zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách spĺňame podmienku na prijatie návratného zdroju financovania vo 

výške 2 miliónov eur, pričom stav dlhu bude 21,63% a suma ročných splátok 7,32%. To 

znamená, že spĺňame podmienky zákona do 60% zadlženosti z bežných príjmov 

predchádzajúceho roku. A ročné splátky neprekročia 20% tak isto bežných príjmov minulého 

roku. Takže odporúčam MZ schváliť prijatie úveru vo výške 2 miliónov eur. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2022 

formou bankového úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. s fixným úrokom na obdobie 10 rokov, 

vo výške 2 000 000 mil. € s postupným čerpaním a ukladá MsÚ predložiť žiadosť o čerpanie 

úveru Slovenskej sporiteľni a.s. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 2 poslanci. Ďakujem pekne. 

 

Uhm. Nakoľko sme vyčerpali čas, je 11.48 tak mi dovoľte aby som vyhlásil taktiež aj 

dezinfekčnú prestávku a taktiež aj obedňajšiu prestávku keď súhlasíte a stretneme sa o hodinku. 

O 12.45. Ďakujem pekne. Tak tých 15 minút, keď bude to pozdejšie.  

 

Takže budeme pokračovať bodom č. 11 kde pristúpime k majetko-právnym záležitostiam 

a prvý bod je Slavomír Blahuta a manželka - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobrý deň prajem. Komisia výstavby doporučila schváliť MZ predaj predmetného pozemku 

a zároveň zriadiť vecné bremeno na predmetný pozemok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Mňa by zaujímalo, nielen v tomto prípade, ale tento je prvý v oblasti majetko-právnych dnes, 

ohľadom susedných pozemkov, či boli oslovení majitelia, či majú záujem o ten pozemok. 

Prípadne nie sú tu vyznačené mená majiteľov vedľajších pozemkov. 
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p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Keďže ide o zverejnenie zámeru predaja na základe žiadosti pána Blahutu 

a manželky, ďalej sa postupuje tak, že my tento zámer zverejníme a v prípade, keď sa niekto 

prihlási, že má záujem o tento pozemok, tak by sme to následne riešili verejnou obchodnou 

súťažou. To je štandardný postup. My neoslovujeme. Keď niekto prejaví záujem o pozemok, 

neoslovujeme komplet všetkých okolitých susedov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja teda len doplním, len doplním kolegu Drengubiaka, že v tejto chvíli schvaľujeme ten zámer 

priameho predaja. Čiže, čiže ak by napr. poslanci, väčšina poslancov nesúhlasila vôbec 

s predajom tejto nehnuteľnosti, tak je zbytočné vlastne oslovovať tých ďalších vlastníkov, keď, 

keď by sme s tým nesúhlasili. Čiže až keď budeme súhlasiť s tou druhou možnosťou priameho 

predaja tak potom, potom má zmysel oslovovať aj nejakých ďalších vlastníkov susediacich 

nehnuteľností či tiež nemajú záujem. Čiže to je jedna vec. A druhá vec teda, že finančná komisia 

odporučila predaj predmetného pozemku za 40 eur za m2. Ja iba dodám, že aj zriadenie vecného 

bremena, ale to je v podstate v súlade s odporúčaním komisie výstavby predpokladám. 

Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech mesta. Aby sme sa dostali 

ešte k jednému pozemku, ktorý tam vlastníme v tej lokalite. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja ešte dodám, že v prípade, že by sme my vyzývali niekoho na to, že si má odkúpiť pozemok, 

resp. možno tie pozemky, ktoré boli vzadu, tam sme áno oslovovali všetkých majiteľov, lebo 

išlo to z našej iniciatívy. V prípade, keď je iniciatíva z druhej strany tak v podstate, keď nie je 

iný záujemca my neoslovujeme týchto majiteľov, ale každý sa potom môže prihlásiť v rámci 

toho, že je to vyvesené na úradnej tabuli a každý si môže tým pádom prejaviť záujem. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre. Nie je teda zvykom zverejňovať mená majiteľov okolitých nehnuteľností pokiaľ 

neprejavili záujem. Okej ďakujem. Toľko som potreboval vedieť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kováč s faktickou poznámkou.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Ja len chcem kolegu Ocelníka ubezpečiť, pozemky vpravo sú mestské pozemky 

a pozemok nad tým patrí jednému vlastníkovi, ktorí už v minulosti prejavil, neprejavil záujem 

o odkúpenie toho pozemku.  



37 
 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ďakujem za poznámku Karol. Avšak konkrétne toto ma nezaujímalo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nebudem čítať celý návrh nakoľko je to dosť dlhé. Aby sme tu strávili fakt do 

večera. Všetci máte návrh pred sebou. Tak dávam, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať. 

Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/2 DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava, Šafárikova 473, 

048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobrý deň ešte raz. Takže komisia výstavby odporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru 

predaja pozemku. To znamená, že pozemok sa ešte spresní geometrickým plánom. Jedná sa 

o časť pozemku. V tomto prípade práve máme ten vlastne prípad na základe žiadosti o predaj 

tohto pozemku sa vlastne, sa dozvedel aj ďalší susedný majiteľ vedľajšieho pozemku, že tento 

pozemok sused má záujem kúpiť. To znamená, že celý tento pozemok na predaj pôjde verejnou 

obchodnou súťažou. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte na dovysvetlenie. Vyvolávacia cena bude 40 euro. Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Finančná komisia. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No pán primátor ma predbehol. Presne to som chcel povedať, že finančná komisia odporúča 

MZ schváliť predmetný predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu 

vyvolávaciu cenu 40 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzat....ešte s faktickou pán poslanec 

Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Len pre poriadok budeme hlasovať teda o alternatíve č. 2 predaj pozemku mesta formou 

obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 40 eur m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Akurát som chcel návrh, lebo je to v bode. Takže prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 2  predaj pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, zapísaného na LV 3001, časť parcely parc. č. KN C 1944/4 ostatná plocha s výmerou 

spresnenou geometrickým plánom formou OVS za min. vyvolávaciu cenu 40 euro za m2. 

Prosím hlasujte. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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K bodu rokovania č. 11/3 Mgr. Blažej Ďurán a manželka Terézia Ďuránová, Kasárenská 26, 

Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča zverejnenie zámeru pre predaj pozemku za cenu 25 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec. 

 

K bodu rokovania č. 11/4 Gabriel Grecmacher, Letná 36, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. keďže sme sa dozvedeli niektoré skutočnosti, ktoré sme nevedeli pred 

rokovaním zastupiteľstva už počas rokovania MZ a potrebujeme si ich preveriť, dávam návrh 

na zastavenie, pozastavenie rokovania o tomto bode a bude teda bod predložený na nasledujúce 

zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prerušenie? 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Prerušenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem prerušiť rokovania, rokovanie o tomto bode s tým, že bude predložený na najbližšie 

zasadnutie MZ. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

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

 

K bodu rokovania č. 11/5 Matej Hlivák a manž. Henrieta Hliváková, Útulná 2, 048 01 Rožňava 

- zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Poprosím o technickú pomoc pre pána poslanca Balázsa. S faktickou 

poznámkou pán zástupca nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Nakoľko nebolo ani hlasovanie komisie výstavby úplne jednotné 

v tomto bode rokovania a mnohí poslanci boli toho názoru, že takýto veľký pozemok by sme 

nemali rozdeliť navrhujem, aby sme hlasovali proti tomuto zámeru a teda nepredať tento 

pozemok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mňa v prvom rad zarazila tá cena navrhnutá. Tých 60 eur. Keď ste si všimli 2 body nazad sme 

v centre mesta odhlasovali za 25 a tuná je návrh 60. Už určite by som chcel pochopiť spôsob 

určovania tých cien, alebo ten kľúč, že aký je. Zatiaľ sa mi to nedarí. Jedná sa o pozemok na 

konci slepej ulice. Tá slepá ulica končí jednou zarastenou priekopou, ktorá zvádza vlastne vodu 

z celého kopca nad, nad Podrákošom a, a kopcovitý zarastený pozemok. Tak prečo radšej 

nehľadáme riešenia, aby sme našli. Neviem prečo neu... neprijala komisia žiadne uznesenie. 

Zatiaľ neviem. To už nebolo povedané. Ja by som bol návrh v podstate, aby bola tá cena tak 

ako pred 2 body nazad, za 25 eur m2. Tam výstavba, neviem si predstaviť aká výstavba tam 

môže byť do budúcna možná. Vyslovene sa jedná o slepú ulicu. A keď už je tam cena 60 eur 

možnože by sa trebalo ísť pozrieť poslancom stavebnej komisii v akom stave je tá komunikácia 

tam, kde pozemok má stáť údajne 60 eur. Bol by som rád, keď by sa na to vedel niekto pozrieť. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Stavebná komisia dospela k rozhodnutiu avšak to som povedal, že nebolo 

jednoznačné. Čiže viacerí tam mali iný názor. To je prvá vec. Druhá vec. Stavebná komisia sa 

bola na predmetný pozemok pozrieť 2 krát už s tým, že stavebná komisia nestanovuje cenu. 

Stanovuje cenu finančná komisia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel tiež prikloniť k návrhu pána poslanca Balázsa. Ja 

som si tiež ten pozemok bol pozrieť a ani nemusím pozrieť, pretože to veľmi dobre poznám. Ja 

možno trošku aj z toho ľudského hľadiska by som pristupoval k tomu a k tomu predaju a, a aj 

za tú cenu, ktorá tam je, lebo, ono nie je to výhovorka, jedná sa o ťažko postihnutého človeka, 

s ktorým som sa rozprával. Chce si tam chránenú dielňu urobiť. Chodia mu tam neprispôsobivý 

ľudia, zanechávajú mu tam bordel vedľa domu a ja som videl možno nejaké rácio v tom, že 

keby to bolo jeho a proste takémuto človeku umožníme aj to podnikanie, nie je to ako 

výhovorka na to, že to musí byť, len ja opäť hovorím, ja som to bral z takého ľudského hľadiska 

len. Takže ja by som sa prikláňal tiež k tej sume 25 euro a za ten odpredaj. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No na finančnej komisii sa väčšinou teda bavíme o, o cene, za predpokladu, že teda komisia 

výstavby odporúča. V prípade, keď komisia výstavby povie, že neodporúča, aby sa ten 

pozemok predával tak, tak potom nemáme o čom ani rozprávať. Ale my sa občas rozprávame 

aj o tom, či, či trochu kafreme do kompetencie komisie výstavby, že či je vhodné pre mesto ten 

pozemok predávať, alebo nie. Čiže bola diskusia nie len o cene, ale aj o tom, že teda či naozaj 

je to rozumné predávať, či nie. A aj kvôli tomu, že teda niektorí členovia mali pocit, že by sa 

to nemuselo predávať, alebo nemalo predávať, tak potom vlastne sa prišlo k tomu, že tak dobre 

keď predať, ale teda akože za nejakú slušnú sumu. A vychádzalo sa z toho, že keď sa kupujú 

v tej lokalite pozemky na výstavbu rodinného doma, domu tak, tak tá cena sa pohybuje od 60 

eur za m2 vyššie. A keďže by teda došlo v tomto prípade k rozšíreniu existujúceho stavebného 

pozemku, tak proste by došlo k jeho výraznému zhodnoteniu. Čiže keby súčasný majiteľ ten 

dom predával, no tak bude celý ten pozemok predávať nie len ten, ktorý vlastní v súčasnosti, 

ale aj ten, ktorý získa za, za nejakú komerčnú cenu. Čiže nebude to predávať za, za 25 eur za 

m2, ale za vyššiu cenu. Čiže to bol dôvod, prečo sa teda komisia dopracovala k tej sume 60 eur. 

Ale ja sa, ja sa prikláňam k, k návrhu kolegu Drengubiaka, aby sme tento pozemok nepredali, 

pretože naozaj tam ešte, ešte otázka toho, tej lokality a, a čo s ňou ďalej, ako riešiť ďalšie veci 

ešte celkom nie je podľa tých informácií, ktoré mám, ešte nie je celkom dotiahnuté. Čiže v tejto  

chvíli akože myslím si, že nie je celkom v záujme mesta ten pozemok vôbec predávať. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Preto som sa pýtal na ten kľúč. Lebo 2 body ďalej, bod 11/3, či predtým bol Balžej, magister 

Blažej Ďurán, kde sa odhlasovala pred 3 minútami cena 25 v centre mesta. Tam neplatí to 

pravidlo, že keď bude predávať, že tiež sa zhodnotí ten pozemok pán kolega? Ja tomuto 

nerozumiem len. Hej, že  tuná kolega Burdiga vysvetlil, že na to by bol ten pozemok. Keď ste 

sa tam boli pozrieť videli ste, že ako to vyzerá ten pozemok, v akom kopci je, aká priekopa tam 

je atď. A len sa pýtam hej, že či tuná neplatí to pravidlo, čo platilo 3 minúty nazad platilo. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja som už povedal, že nebudem vstupovať, takže dám dneska priestor pánovi zástupcovi, aby 

sme odpovedali presne to, čo som spomínal v predošlých vystúpeniach ohľadom tých 

pozemkov, ktoré sú. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. V bode 3 sme jednali o pozemku, kde vysporadúvame starý, vlastne staré 

dedičstvo, kde ide o oplotený pozemok, kde je to tuším 4 alebo 5 pozemok v rade na 

Kasárenskej ulici, kde všetkým došlo k posunu zhruba o meter za plotom. Čiže to je prípad 

vysporadúvania starých dlhov s tým, že prišli sme na to, že teraz to je oplotené, tak to 

predávame. V tomto prípade nejde o vysporadúvanie tých starých. Na minulom zastupiteľstve 

aj na komisii výstavby sme už viac krát rozprávali o tom kľúči, že máme niekoľko tých 

cenových hladín, kde pristupujeme individuálne a veľmi citlivo ku tomu, akým spôsobom 

stanoviť pri týchto pozemkoch cenu. Čiže je rozdiel, keď je to nový pozemok neoplotený a keď 

staré nejaké resty riešime. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

K tomuto pozemku, že je tam zarastená priekopa. Tá priekopa slúži na odvodnenie tohto 

územia. Čiže ale áno a preto sme pristúpili k tomu, že teda tú priekopu nie. A táto ponuka no 

keď to chce kúpiť tak môže, hej. Ale, ale jednoducho nemôžme narušiť toky vody v prí...oný v 

teréne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mám takú informáciu, že pán hlavný architekt Tešlár povedal, že po tade, lebo tá priekopa musí 

zostať. Takže preto tam vzniklo 10 m a tým pádom, keď by sa tam dal postaviť rodinný dom 

tak dajme do dražby, tak jak sme dali pred chvíľou, alebo množstvo pozemkov sa dávalo do 

dražby, lebo nech súťažia, že kto tam chce býva. Ale tuná je dajakých 10 zarastených metrov 

a, a iné tam nebude v tých 10-tich metroch. Rodinný dom sa tam postaviť nedá, tak potom sa 

pýtam, lebo tak isto sa zhodnocuje ten pozemok ako na Kasárenskej. Mne to nevadí, že za 25 

sme mu dali, lebo sú to obyvatelia mesta, vysporadúvajú si pozemky, len potom rovnaký meter. 

Ale v poriadku je na Kasárenskej tých 25 eur, to je v poriadku. Ale rovnaký meter.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte vstúpiť aj ja do toho. Na začiatku volebného obdobia sme si povedali, celistvé 

pozemky mesta nebudeme predávať. A toto by bolo odkriatie z 345, alebo koľko, pozriem si 

to. 346 m2 z celistvého pozemku. Keď príde možno dajaký nový primátor a bude vedieť využiť 

ten priestor, alebo príde dajaká možnosť, aby sme tieto pozemky si neodkriali z každej strany. 

Jednému dáme 346, druhému 100, ďalšiemu 200 a prídeme na koniec, že aha nevieme sa dostať 

k nášmu pozemku. Takže aj preto prišlo to rozhodnutie, že tento pozemok nebudeme predávať. 

Aj keď finančná komisia dala za určitú sumu, že by to aj predala. Ako sme sa dohodli, že by 

sme tento pozemok nepredávali. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Po prvé k tomu akože či rovnakému metru, alebo nerovnakému metru. Ako už povedal 

kolega Drengubiak, to čo sa riešilo na Kasárenskej sa riešilo to, že ľudia dostali pridelené nejaké 

pozemky, oplotili si ich a oplotili si o 1,5 metra viac. A v tejto chvíli nevieme, nevieme 

preukázať jednoznačne či to bolo tým, že im to nejak zle vykolíkovali a zamerali, alebo oni si 

svojvoľne proste ten plot posunuli o 1,5 metra ďalej. Ako nevieme to v tejto chvíli dokázať. 

Keby sme vedeli dokázať, že teda naschvál, naschvál si  proste zobrali viac, tak potom, potom 

by sme tiež od nich mohli chcieť tých 60 eur za m2. Keďže, keďže nevieme, že či, či teda to 

bolo z ich strany neúmyselné, alebo či boli nejakým spôsobom zavedený tak, tak teda nežiadali 

sme takú tú komerčnú sumu, ale žiadala sa nižšia suma a mimochodom keby ste si prečítali 

zápisnicu z finančnej komisie, tak by ste zistili, že ja som navrhoval, aj som hlasoval za 35 eur 

za m2, ale väčšina komisie hlasovala za 25. To je len taký odkaz, lebo minule ste mi vyčítali, 

že komisia hlasuje tak ako si ja zmyslím a ako ja poviem, tak bude. No nie je to tak vždycky, 

sem tam, sem tam som ja proti celej komisii, ale ja to beriem proste normálne, že v demokracii 

ľudia vyjadrujú slobodne svoj názor a niekedy celá komisia môže mať iný názor ako jej 

predseda. Ale teda naozaj z tých rôznych názorov, ktoré som počul ako z toho my vyplýva, že, 

že naozaj v tejto chvíli je lepšie ten pozemok vôbec, vôbec nepredávať. A premyslieť si trošku 

akože strategicky, čo s tým územím chceme robiť a či, či sa, či to proste nebudem potrebovať 
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ten pozemok aj napríklad na nejakú prístupovú cestu k ďalším pozemkom. Alebo aby sa doriešil 

ten, ten odvodový kanál, lebo tam teda boli, zazneli názory, že, že to tam nie je celkom 

doriešené, alebo respektíve že ten odvodový kanál niekde, niekde ústi. A ústi takým spôsobom, 

že, že tá voda sa potom môže rozliať kdekade. Takže, takže naozaj v tejto chvíli myslím si, že 

to nie je nevyhnutné predávať a lepšie, lepšie teda nepredávať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech s páči 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Poznámka posledná. Nebudem s k tomu viac vyjadrovať. Na tej Kasárenskej ešte raz 

zdôrazňujem, nevadí mi tých 25 eur, 129 m2 sme predávali. Myslíte si, že sa dalo geometricky, 

dajakým zameraním posunúť 129 m2? Takže len aby sme si nerobili srandu tuná či 

z obyvateľov, či z koho. Ale ešte raz. Ja by som ten pozemok rozdelil, tie pozemky rozdelil či 

ich vieme využiť, alebo nie. Keď ich vieme využiť tak máte naozaj racionálne argumenty a tak 

to musí byť ako, ako hovoríte. Keď ich nevieme využiť, len aby sme dakomu urobili napriek, 

potom možnože som zástancom toho, že dajakou formou pomôcť tým obyvateľom a ten 

pozemok predať. Ale keď vieme využiť nech ide do dražby, alebo si ho nechajme, 

nepredávajme, máte úplnú pravdu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem s faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No za tých 12 rokov čo som poslancom som sa stretol s prípadmi, keď vlastníci nehnuteľnosti 

zistili, že, že vlastne majú celú nehnuteľnosť alebo celý pozemok o 2 m doprava. Sused má tiež 

viac doprava a proste tak zaradom to bolo poposúvané. Tiež si vravím, že jak sa toto pre boha 

mohlo stať. No nejakým spôsobom sa stali takéto, takéto veci a ťažko, ťažko dneska dokazovať, 

že niekto chcel vybabrať so susedmi a si to posunul o 2 m a tým pádom všetci sú posunutý, 

alebo proste nejaký iný dôvod. Neviem no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Len odpoveď pre pána Balázsa. Na ulici Kasárenskej stačí si pozrieť nákres v podstate 

z katastrálnej mapy na strane 3 toho predloženého materiálu. A je tam ten istý problém pri 4 

pozemkoch za sebou. A v podstate zasahuje ešte aj na druhú stranu ulice cez Tehelnú ku 5-temu 

pozemku. Takže akože by sa 5 ľudí dohodlo v tom čase, ja neviem. Nerobme konšpirácie. 

Z tejto mapky vyplýva, že tam zrejme došlo k nejakému pochybeniu v minulosti. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

Burdiga 

Ja tiež už len úplne na záver. Ja som sa trošku aj potešil, keď som čítal uznesenie z komisie aj 

jednej aj druhej, že to odporúčajú a teraz je vlastne návrh na to, že nepredať to. Ale hold je to 

tak. Ja ešte raz som chcel len z toho ľudského hľadiska toho človeka podporiť, pretože 

prednedávnom sa vlastne stal týmto, sa stal ťažko postihnutou osobou a fakt nejde mu o to, aby 

si tam niečo staval, nejaký dom atď., ale chce si nejakú dielňu postaviť a ten zbytok času, ktorý 



43 
 

je tam a ktorý bude pracovať tak aby to vedel tam využiť. Čiže ja som v tomto videl nejaké 

rácio. Možno v tomto som chcel vidieť to, že niečomu pomôcť. Chápem vás páni aj v tej druhej 

veci he, že celistvý pozemok rozdelí sa atď. Takže ja len z toho ľudského hľadiska. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. poprosím pána poslanca Drengubiaka, alebo bol návrh? 

Aha. Tak poprosím pána poslanca Balázsa o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Návrh bol vlastne predaj pozemku tak ako pri obdobných prípadoch tohto roku za 25 eur m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána Balázsa. 

Za 5 poslancov, proti 9-ti poslanci, zdržalo sa 1 poslanec. 

 

Teraz poprosím pána zástupcu o pozmeňujúci návrh. Alebo? Nebol tam, že nebudem predávať? 

Jaj aha proti. Dobre, dobre, dobre. Dobre. Takže poďme hlasovať o celkovom návrhu. Prosím 

hlasujte. 

Za 0 poslancov, proti 13-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/6 Imrich Holečko a manželka Lenka Holečková, Juraja Marikovszkého 

2, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Navrhujem prenájom predmetného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Ešte raz môžem pán poslanec Kelecsényi, 

lebo nevieme, že tam. Nebolo rozumieť. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Jaj dobre. Dobrý. Navrhujem prenájom predmetného pozemku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prenájom. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Prenájom áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Ďakujem pekne. Prenájom. Pozmeňujúci návrh bude. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Na finančnej komisii sme rokovali len o predaji a finančná komisia odporučila predaj za 35 eur 

za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja som myslel, ja som rozumel zle pána kolegu Kellecsényho. Ja som myslel, že za, za predaj 

odporučil. Za prenájom, ak som dobre rozumel. A čo budeme s tým pozemkom robiť, lebo 

predpokladám, že to je taký istý prípad, že je oplotený pozemok niekoho, obyvateľa mesta, 

ktorý nás sem volia. Že čo ideme s tým pozemkom robiť my. Mňa by to zaujímalo. Ak, ak si 

dobre predstavujem mapu pred očami, tak ten pozemok je asi oplotený. Že čo s tým ideme 

robiť. Skúste mi povedať, že prečo to nechceme predať tomu človeku, ktorý ten istý prípad ako 

3 nazad. Tam sme predali a tuná nepredáme. Tam sme predali za 25, tu bola cena 35, ale 

nepredáme. Skúste mi to prosím vás vysvetliť, lebo ja, ja rezignujem, ja končím, lebo toto mi 

nejde do hlavy. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Balázs vstúpim do toho. Hej. Je veľmi dobre zmanipulovať túto mienku. Ide tu o 585 m2. 

Hej. Je to už oplotené, to čo sme rozprávali. Je to už oplotené roky hej a tu teoreticky by mohol 

byť aj nový jak sa volá postavený pozemok. Keď je 120m2, pozerajte aj tie čísla. Či vieme 

využiť. Vy ste pri tej Kasárenskej tvrdil pán poslanec, že to je to isté. Neni to isté, lebo tam 

máme pár m2, ktoré v živote už nevyužijeme a museli by sme sa o to starať hej a konečne je to 

vysporiadanie tých pozemkov. A tu hore na útulnej tam sme, Útulnú? Zle som povedal. Dobre 

som povedal? Hej. Tak tam máme dajakých 5 tisíc m2, kde sme mali odkriať z toho 300 m2, 

alebo 500, 346 m2 hej. Každá, určite tu nikto nešpekuluje. Ja ako dám ruku za to. Nechodím na 

tie komisie vôbec, ani nevstupujem do týchto vecí. Ja iba viem obhájiť dakedy, keď to 

preberáme, že či to je férové, alebo nie je to férové. Hej. Nikdy nepozeráme mená. Fakt to 

môžem dať ruku do ohňa či za komisiu finančnú, či za komisiu stavebnú. Ani raz som tam 

nevstúpil, ani nechodím na tú. Oni sú poradný orgán hej. A vyberajú si myslím to najlepšie 

riešenie ako je, aké je možné. Takže keď tu povie, keď odhlásia a tak isto potom na konci dňa 

odhlasujú tu poslanci čo vidia tú správnu vec. Na konci dňa aj tak to je. Nech sa páči s faktickou 

pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať pána architekta, či na tomto klinovitom pozemku, poopravil by som pána 

primátora, 429,1 dobre hovorím?  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak 430. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Metra štvorcového. Či tam je, či tam je možná výstavba. Je to pozemok opretý podporným 

múrom a či v tom klinovitom zákrute, či tam je možná výstavba. By som poprosil o vyjadrenie. 

Lebo aby sme keď, keď tam je možná dajme ho do dražby a, a hotovo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Dobrý deň. Tak platí pán poslanec to druhé čo ste povedali. Výstavba je možná. Tiež 

odporúčam dať dražbu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. Že odporučil dražbu. 
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p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže na komisii výstavby sme vlastne skoro a si myslím, že jednoznačne sme boli za predaj. 

Na základe nejakých diskusií sme dospeli k tomu názoru, že sú tam nejaké prístupové cesty. 

A je, a ostat...vlastne poslanci tiež mali taký istý nejaký spoločný návrh, že je tam možná 

eventuálna výstavba do budúcnosti, takže radšej by sme ten pozemok mohli dať do tzv. 

prenájmu dočasného a porozmýšľať, či to nedáme do verejnej súťaže. Preto sme si potom v ten 

vlastný názor takýmto spôsobom zmenili. A ja som dal tento návrh. Áno?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. Bol ste prihlásený. Dobre. Nech sa páči. Alebo sa chcete 

len odhlásiť. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No takto. Nie je to celkom ten istý prípad, lebo tuná, tuná to nie je o tom, že niekto si posunul 

o 1,5 m plot. Tuná si plot posunul niekto plot o, o 10 m. O 10 x 30 m, alebo 10 x 40 m. Takže 

posunúť si omylom plot 10 x 40 m sa asi nedá. A samotný vlastník teda akože sa vyjadril, že 

keď on kúpil ten svoj pozemok, tak mu niekto, nevieme presne kto, niekto povedal, že však 

nech si to oplotí, že však to už sa nebude na nič využívať, tak si to kľudne môže oplotiť no. 

Takže to bolo také, že svojvoľné privlastnenie si cudzieho pozemku. Čiže preto tam tá, tá cena 

bola 35 a nie 25. A, a na finančnej komisii tiež prebiehala diskusia o tom, že či by sa to celé 

nemohlo napr. aj, aj predať ako samostatný pozemok. Ale teda nikto nakoniec nedal taký 

oficiálny návrh, takže sme sa vtedy na komisii priklonili k tým 35 eurá za m2 ako priamy predaj. 

Ale teda ja na základe aj nejakých ďalších informácií, ktoré som sa dozvedel, tak tiež si myslím, 

že, že by to bolo asi vhodnejšie len teda súčasnému užívateľovi prenajať a na nejaké dočasné 

obdobie a ponúknuť tento pozemok či už v obchodnej verejnej súťaži, alebo dražbe na, na 

predaj. Mimochodom dozvedeli sme sa takú informáciu na finančnej komisii, že, lebo sa riešilo, 

že či ten, či má stavebné povolenie na ten plot. A teda stavebné povolenie bolo vydané, ale, ale 

vydané v hraniciach pozemku. Čiže on má stavebné povolenie, ktoré mal postaviť v hraniciach 

pozemku, ale, ale postavil si ten plot proste na, na aj na cudzom pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď je to takto, tak to úplne chápem. Len som bol v tom, že to je vlastne spojovacia cesta medzi 

dvoma ulicami s obrovským sklonom, klinovitý pozemok. Ale keď je tam možná výstavba tak 

je iná situácia. Potom naozaj nech sa to prenajme hej. Keď, keď, keď je to takto. Bol som v tom, 

že tam výstavba možná nie je. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím uza...tak ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 

Kelecsényiho o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže navrhujem prenájom predmetného pozemku. Podľa zásad, na dobu neurčitú? 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak na dobu neurčitú. Dobre. Ďakujem pekne za pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, prosím 

hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kellecsényiho. Kto je...vlastne to nie. 
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Za 13-ti poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 11/7 Jakub Pethö a manželka Eva Pethö Osvaldová, Tehelná 

2140/18, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže komisia výstavby odporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru predaja pozemku. Jedná 

sa o časť pozemku, ktorý sa potom určí geometrickým plánom. Z dôvodu, že odporúčame MZ 

zverejnenie predaja daného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa...s faktickou poznámkou pán poslanec 

Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Keďže sme na Kasárenskej ulici všetky pozemky obdobné predávali za  25 

eur za m2, tak navrhujem aj tu, aby tá cena bola 25 eur za m2 tak, ako sme predávali. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúčala predaj za 35 eur za m2. Čiže ja navrhujem cenu 35 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja mám len otázočku, či tento pozemok nie je súčasťou nejakého 

budúceho, alebo zamera...chodníku, ktorý je v zámysle mesta. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Uznesenie komisie výstavby bolo také, že nie ten celý vyznačený pozemok, ktorý je na s... 

vlastne tuto. Čiže išlo by len o časť toho, čo bolo žiadané. To čo je teda za tým plotom. Čiže tu 

to je, žiadateľ síce žiadal až vonku. Zdá sa, že do budúceho chodníka by to zasahovalo, ale 

práve preto hovoril aj pán poslanec Kellecsényi, že na základe zamerania tohto pozemku. Čiže 

iba o časť tohto pozemku ide. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána zástupcu o pozmeňujúci 

návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Dávam, odporúčam zmeniť cenu na 25 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prosím hlasujme o celkovom návrhu. Nech sa páči. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 

 

K bodu rokovania č, 11/8 Alexander Rézműves a manželka Anna Rézművesová, Krátka 7, 

Rožňava - zverejnenie zámeru predaja resp. prenájmu pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby nedoporučuje predaj predmetného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia sa stotožnila s názorom komisie výstavby a neodporúča MZ schváliť ani 

zverejnenie zámeru predaja, ani prenájmu pozemkov mesta, týchto predmetných pozemkov. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Faktická poznámka pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Navrhujem hlasovať v zmysle doporučenia finančnej komisie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. prosím hlasujme. Dobre. Takže poďme hlasovať 

o alternatíve 1. Prosím hlasujme. Zverejnenie zámeru predaja pozemkov. 

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

 

Prosím hlasujeme teraz za alternatívu 2 zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov mesta. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/9 WISCONSULT s. r. o., Čučmianska dlhá 8, Rožňava - zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku mesta za cenu 

15 eur za m2. A teda ak by boli otázky, že prečo teda 15 eur za m2 v centre mesta no v prvom 

rade ide o naozaj miniatúrny pozemok. A v druhom rade vlastne mesto už vlastne v tej lokalite 

predávalo, aj, aj tomu dotyčnému kupujúcemu sme už predávali jeden pozemok. Ale došlo 
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k nejakému, k nejakej administratívnej chybe proste tam asi, asi sa predpokladalo, že ten, celý 

ten, celé ten, bože sa mi pletie jazyk, celé to územie, alebo celá tá plocha, že to je, to je jeden 

pozemok v rámci katastrálnej mapy, ale zistilo sa že, že sú to 2 pozemky. Čiže oni odkúpili 

pred niekoľkými rokmi za 13 eur pozemok. Mysleli si, že teda už vlastnia celé a potom sa 

zistilo, že ešte kúsok im chýba. Takže teraz im ideme predať ešte ten, ten ďalší kúsok. A pri 

tom sme vychádzali z tej ceny, ktorá bola pôvodne 13 eur za m2, ktorú sme navýšili o nejakú 

infláciu, ktorá za tých pár rokov bola. Čiže preto, preto takáto cena. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. prosím hlasujte.  

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/10 Vertikal – SOLID, s.r.o., Rožňavská Baňa 229, 048 01 Rožňava, 

Gabriel Grecmacher, Letná 36, 048 01 Rožňava, Katarína Višňovská, Edelényska 1993/2, 048 

01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava. A za podmienok, že sa usporiadajú hranice predmetného pozemku z dôvodu, že časť 

vyššie uvedeného pozemku je oplotená sčasti iným subjektom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za 

cenu 25 eur za m2 podľa odporúčania komisie výstavby o určení hranice pozemku. Všetky 

náklady súvisiace s pozemkom bude znášať kupujúci. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/11 Milan Dorkin, Rožňavské Bystré 129 - zverejnenie zámeny 

pozemkov v k. ú. Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila predmetnú zámenu pozemkov v k. ú. Rožňava. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Na začiatku majetko-právnych som sa pýtal hneď v prvom bode ohľadom zverejnenia 

majiteľov vedľajších pozemkov, resp. či sa ich niekto pýtal. V tomto bode ja som majiteľ 

susedného pozemku a s predávaným pozemkom nemám nič spoločné. Avšak v materiály, 

predloženom materiály je môj pozemok špeciálne zvýraznený a je tam veľkým písmom 

napísané moje meno. A ja sa pýtam, čo toto znamená.  



49 
 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. V tomto prípade nejde o predaj pozemku, ale zámenu pozemku. To je prvý 

rozdiel. Druhý rozdiel je, že v tomto prípade, keďže ide o zámenu pozemku resp. 

o vysporiadanie určitých vzťahov, sme oslovili aj susedných. Čiže aj ty si Roman dostal výzvu 

na toto. Prečo je vyslovene tvoje meno zvýraznené je tam aj ten druhý pozemok resp. tretí 

pozemok nie je. Ja sa ospravedlňujem, že je tam tvoje meno zvýraznené, ale áno oslovovali sme 

teba v tomto prípade či budeš, či by si mal záujem o tento pozemok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predmetnú zámenu pozemkov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči. Dobre poprosím o technickú podporu 

pánovi poslancovi Ocelníkovi. Už to ide. Nech sa páči pán poslanec.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ako je pravda pán zástupca, že som bol oslovený. Keďže som nereagoval to znamená, že 

naďalej nemám záujem o ten pozemok. Len sa ma dotklo, že moje meno je tam obrovským 

zvýrazňovačom napísané, čo nie je bežné. Nie je tam meno majiteľa pozemku č. 395, je tam 

len moje a zvýraznené. Takže aby niekto, aby to nevyvolalo dojem, že ja bojujem o dajaké 

pozemky a chcem si nahrabať vrecko na úkor mesta. Áno mali sme tu už kolegov poslancov, 

ktorí sa dostali k lukratívnym pozemkom a práve preto sa ma to dotklo, že ma niekto spája. 

Takže len to som namietol. Ďakujem za vysvetlenie, že to bolo len náhodou. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžem ja tak isto potvrdiť, to je len na usmernenie, aby  sme vedeli. o ktorý 

pozemok sa jedná. Lebo váš pozemok bol preberaný už viac krát. Hej. Takže veľakrát sme sa 

čudovali, prečo vám mesto pred tým nepredalo. A dúfam, že tá poznámka čo ste povedali, že 

niektorí poslanci nepatrí k tomuto momentálne poslaneckému zboru, ale niekedy v minulosti. 

Hej. Že si kúpili nejaký poslanci. Lebo neviem o tom, že by niektorý z poslancov v priebehu 

3,5 roka si kúpili čo len m2. Keď môžem na dovysvetlenie pán Ocelník, že dúfam, že to nie je 

za toto obdobie, ale za minulosť. Dobre. Takže fakt ako sa ospravedlňujeme, a len aby sme 

vedeli, že najprv by vás mali osloviť, či máte záujem, ale si myslím, že je to veľmi výhodné pre 

mesto, nakoľko máme problém s tým parkoviskom pri Vilke vpredu a mali by sme tam platiť 

nájom a, a prístupovú cestu potrebujeme ku tej Vilke z druhej strany. Tak sme sa tam dohodli 

na výmenu, že tam pán Dorkin vlastní pozemky a my by sme mu vymenili tam a taktiež by si 

scelistvil aj on pozemok vedľa vás a my by sme tak isto prišli k pozemku pri Vilke.  Nech sa 

páči pán zástupca s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ešte raz sa ospravedlňujem. Určite to nebolo žiadny úmysel. Už vôbec nie osobné. V podstate 

išlo o pracovnú verziu, s ktorou sme pracovali od začiatku, keď sme riešili tú zámenu 

pozemkov. A aby sme vedeli tie susedné vzťahy, tak áno bolo to tam zvýraznené. Ďalšie sú tam 
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hore nad, nad vlastne mapkou zvýraznené pozemky, ktoré nás zaujímali v tomto prípade. Takže 

nič, nič, nič špeciálne proti tvojej osobe. Vôbec nie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dovys... na dovysvetlenie pán primátor. Ja som namietal to, že tam je moje meno zvýraznené 

a nie sú tam ďalšie mená zvýraznené vyzvaných a nie len ja som bol vyzvaný. Áno? Čiže tu 

špeciálne len moje meno svieti hej. A ďalšia vec chcel by som ťa pán primátor upozorniť, že 

môj pozemok v živote nebol prepieraný. Na žiadnom zastupiteľstve.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja viem. Veď ako keď môžem na doplnenie, veď sme sa rozprávali. Bolo tam smetisko. Mesto 

malo tam smetisko... 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor dokončím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Môj pozemok, ktorého som ja majiteľ nebol v živote prepieraný na zastupiteľstve, ani tu nebola 

žiadna žiadosť v živote na môj pozemok. Takže nechcem, aby sa tu miešalo kadečo, kadejaké 

úvahy. Bavíme sa o právnej, právnom stave. Áno? Takže môj pozemok v živote nebol riešení. 

Ja som v živote od mesta nič nežiadal. Takto by som to asi ukončil. Lebo ináč sa tu môžeme 

naťahovať ešte niekoľko hodín. Dobre? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Poprosím ešte pani doktorku Kalinovú z právneho.  

 

p. JUDr. Andrea Kalinová 

Dobrý deň prajem. Ja by som na dovysvetlenie k tomuto chcela povedať, že ten, tie pozem...ten 

pozemok vlastne o ktorý sa teraz jedná to zastupiteľstvo odporučilo ešte pri, pri predaji pre pána 

Slavomíra Ďurána, aby tento pozemok špeciálne sa ešte oslovili okolití vlastníci, či oňho 

nemajú záujem. Preto ste boli oslovený vy a bol oslovený pán Dorkin. Vlastník toho pozemku, 

čo je tam nezvýraznené vlastne vedľa, pred tým žltým, ako to tam vidíte. Ten je neznámy, 

k tomu sme sa nijako nevedeli dopracovať. Takže nikto iný tam preto ani nie je písaný. 

Ospravedlňujeme sa ešte raz, ak sa vás to dotklo, že tam je vaše veľké meno. Budeme materiály 

upravovať inak. A boli oslovení dvaja. Vy a pán Dorkin. Z jednej a z druhej strany. Nikto viac. 

Je to písané aj v tej dôvodovej správe. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. Nech sa páči pán poslanec Ocelník 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Možnože by lepšie bolo v rámci mesta kontrolovať majiteľa, pretože tam je majiteľ známy. 

Toho majiteľa sme dokonca tu riešili na predošlom, či na prvom zastupiteľstve, teraz neviem 

presne, keď si žiadal dokúpiť práve z tých ďalších pozemkov. Myslím, že to je, nevidím dobre, 
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100, 1020/3 alebo 1014/1. Nebudem jeho meno hovoriť, to nie je dôležité. Bolo to už tu 

niekoľkokrát v materiáloch. Takže ten majiteľ je úplne známy. Má to tam legálne, on si to kúpil. 

Ten pozemok za mojím pozemkom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pani doktorka. 

 

p. JUDr. Andrea Kalinová 

Som rozprávala o tom pozemku nie o tom za, ale o tom vpredu. Tam je nejaký dom aj 

postavený. Jednalo sa o tie parcely. Tam je nejaký pán Kálmán. Medzi vaším pozemkom 

a pozemkom pána Dorkina. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pozemok 1020/2, 1024/neviem koľko to sú tie predmetné pozemky, pozemky vpredu smerom 

na južnú stranu 381, 181/asi2, 185/2, 184/2 a 184/1 sú normálne viditeľné na katastri. Sú 

v správe Slovenského pozemkového fondu. To znamená majiteľ nie je ani pán Kálmán. Nikto. 

Pretože tie pozemky nie sú vysporiadané. Takže sú v správe Slovenského pozemkového fondu. 

Či vlastne nie o to ide, ale o tie, o ten pozemok, ktorý má reálneho vlastníka a je to pozemok 

395 a priamo susedí s predmetnými pozemkami vo vlastníctve mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dobre nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Za 

výmenu. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/12 Klub horských športov KRAS, Kyjevská 28, 048 01 Rožňava 

- zverejnenie zámeru výpožičky pozemku 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta. 

A predmetný pozemok mesto nevyužíva a žiadateľ prevádzkuje na tomto pozemku lezeckú 

stenu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán pos...s faktickou pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa Ivanovi, že som ho predbehol. Myslel som, že pôjdem až 

po ňom, ale nevadí. Ja sa iba z tohto miesta chcem poďakovať tak isto pánovi primátorovi, 

všetkým poslancom a obyvateľom mesta, ktorí hlasovaním bojovali do poslednej chvíle, do 

posledného dňa a pomohli takto mestu získať toto krásne ihrisko. Veľmi pekne ďakujem aj ja. 

Berte ma s rezervou. S mojím vekom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nevadí. Ďakujeme pekne. Vieme všetci o čom si rozprával pán poslanec. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičky pozemku 

mesta. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/13 Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 

Bratislava - zverejnenie zámeru výpožičky a prenájmu pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Sa chcem opýtať, že ten Kaufland park bude dajak prepojený aj s kúpaliskom, alebo tam bude 

otvorení prestup z kúpaliska na ten Kaufland park? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi dobrá otázka. Dôvody, prečo sme to dali tam, na dopravné ihrisko, viete všetci dobre, 

že taký K-park hej, taký chlapci na skejtbordoch a kolobežkách určite robia dosť veľký rámus. 

Chceli sme odbremeniť, nevedeli sme si to predstaviť dať dakde do stredu niektorého sídliska. 

Tak tam sme sa rozhodli, že budú ešte ďalšie súťaže a tam vytvoriť takú presne zónu. A k tým 

vlastne, k tomu dopravnému ihrisku, ku kúpalisku, ku zimnému štadiónu aj, taktiež aj ku 

športovej hale budú viesť nové cyklochodníky. Teraz ten prvý cyklochodník bude z juhu a už 

máme projektovú dokumentáciu schválenú, že začať vlastne projektovú dokumentáciu máme 

víťaza, projektantov, ktorí budú robiť ďalší cyklochodník od smeru Čučmianska až dole taktiež 

ku tomu dopravnému ihrisku. Takže všetky cesty pôjdu ku dopravnému ihrisku a kúpalisku 

a zároveň aj to kúpalisko chceme prepojiť, že návštevníci budú môcť sa tam bicyklovať, budú 

môcť aj ten K-park využívať. A dúfam, že vyhráme aj ďalšiu súťaž od Lidla, ktorá bude 

o chvíľu spustená a vytvoríme tam jednu krásnu zónu pre všetky kategórie detí. Tam kde sa 

budú môcť vyblázniť. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru výpožičky a prenájmu predmetného 

pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru výpožičky a prenájmu 

predmetného pozemku pre Kaufland. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. A touto cestou sa pripájam aj k tomu želaniu, čo pán poslanec Kováč povedal, 

že ďakujem všetkým občanom, aj vám, ktorí ste sa zapojili do tej súťaže a podporili tento 

projekt. Aj vďaka vám a všetkým ostatným občanom, ktorí hlasovali, tak môžeme mať tento 

krásny park v našom meste. Ďakujem pekne a už sme blízko realizácie. Takže už len treba 

odsúhlasiť výpožičku. Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujeme.  
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K bodu rokovania č. 11/14 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice - 

predaj budovy vo vlastníctve mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak, pán zástupca, nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nakoľko neboli úplne jednoznačné názory na to, či je to 

potrebné zverejniť. Ešte raz zámer, aj keď bol v roku 2020 zverejnený, alebo môže ísť rovno 

konečné hlasovanie, tak dávam pozmeňujúci návrh tak, aby sme nič nenechali na náhodu a teda 

návrh znie v ukla....v uznesení vetu predaj budovy telocvične nahradiť vetou zverejnenie 

zámeru predaja budovy telocvične. A v ukladacej časti miesto zabezpečiť vypracovanie, 

vypracovania kúpnej zmluvy, nahradiť vetou, zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcel by som sa len opýtať či ten cenový rozdiel medzi dvoma, neviem, či aj ten druhý je 

znalecký posudok. 253 a 378 či sa neriešili, či sa nehľadal nejaký kompromis na uzavretie 

zmluvy medzi týmito dvoma znaleckými, alebo aká je situácia. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem povedať, tak to neboli len 2, ale 3. My sme mali znalecký posudok, samozrejme 

aj my sme mali vyššiu cenu. Oni si dali vypracovať ďalší. Tá cena bola pomerne nižšia, tá bola 

len okolo 160 tisíc. Tak sme sa dohodli spoločne, že oni dajú zoznam znalcov, ktorých vybrali 

a potom vlastne len robí VO, že či súhlasíme z tých 6, 7 boli 7-mi oslovení a potom sa vybrala 

ponuka a ten urobil 3 znalecký posudok, s ktorým obe strany, dakde v strede to bolo, ktoré obe 

strany potom súhlasili, že môže byť táto cena. Takže tak sme dospeli k tejto cene. Aj jeden dal, 

aj my sme mali znalecký posudok aj KSK. A potom spoločný jeden znalecký sme si dali 

vypracovať, aby to bolo férové. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetnej budovy za cenu podľa znaleckého 

posudku č. 2/2022, teda za cenu 253 972,67. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána zástupcu o pozmeňujúci návrh. Nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Môj pozmeňujúci návrh je v textu uznesenia nahradiť vetu predaj budovy telocvične vetou 

zverejnenie zámeru predaja budovy telocvične a v ukladacej časti nahradiť spojenie zabezpečiť 

vypracovanie kúpnej zmluvy vetou zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

Za 15 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Prejdeme k bodu rokovania č. 11/15 Mikuláš Mihalik a manželka Kristína Mihaliková, Jána 

Brocku 5, Rožňava - predaj pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku za cenu 1 140 eur. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Pro... prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/16 Predaj pozemkov na Ul. Františky Andrássyovej 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča predaj predmetných pozemkov za cenu 5 eur za m2, ako aj zriadenie 

vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech mesta ako je to uvedené v návrhoch, 

v jednotlivých návrhoch na uznesenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Máme viac, 

hej, uhm.  

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

 

Dáme prejde...prejdeme celé? Nakoľko tam bolo viac bodov sa nám odporúča, aby sme 

hlasovali zvlášť. Dobre? Takže prejdeme ešte k bodu rokovania č. 11/16. Sa vám 

ospravedlňujem. Som si to nevšimol. Prejdeme k bodu 1. Takže prečítam návrh na uznesenie 

MZ v Rožňave  schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/114 zast. 

plocha s výmerou 726 m2, zapísaného na LV č. 3001, pre Slavomíra Blahutu a manželku Mgr. 

Miroslavu Blahutovú obaja bytom Čierny Potok 9, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený náletovými drevinami a 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 3 630 euro. Všetky náklady 

súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Takže prosím hlasujme. S tým som sa ešte 

nestretol. Ďakujem. 

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

 

Za 3,5 roka som sa s týmto nestretol, že máme tuná viacej krycích listov. Takže prečítam ďalší 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, parc. č. KN C 1930/112 zast. plocha s výmerou 53 m2, zapísaného na LV č. 3001, pre 

Jána Kožára a manželku Máriu Kožárovú obaja bytom Južná 31, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený 

náletovými drevinami a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 265 euro. 

Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Prosím hlasujte. 

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

 

Ďalší návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta 

v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/59 zast. plocha s výmerou 698 m2, zapísaného na LV č. 

3001, pre pani doktorku, pre pána doktora Petra Galla a manželku doktorku. Moniku Gallovú, 

obaja bytom Františky Andrássyovej 9, Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 
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Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený náletovými drevinami a 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 3 490 euro. Všetky náklady 

súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. V bode 2. zriadenie vecného bremena – práva 

prechodu a prejazdu cez pozemok, parc. č. KN C 1930/59 zast. plocha s výmerou 698 m2 v 

prospech mesta Rožňava. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

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

 

A taktiež predaj pozemkov na Ulici Františky Andrássyovej. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/60 zast. plocha s výmerou 

264 m2, zapísaného na LV č. 3001, pre Luciu Diáz Baeze, bytom Slnečná 1, Rožňava, podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, 

zarastený náletovými drevinami a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej za cenu 

1 320 euro. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúca, bude znášať kupujúca. 

Prosím hlasujme. 

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

 

Ďalší návrh na uznesenie k menovanej ulici. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/62 zast. plocha s výmerou 420 m2 

a parc. č. KN C 1930/115 zast. plocha s výmerou 106 m2, zapísaného na LV č. 3001, pre MUDr. 

Ninu Neubauerovú bytom Zlatá 9, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z 

dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený náletovými drevinami a susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej za cenu 2 630 euro. Všetky náklady súvisiace s 

predajom bude znášať kupujúca. Prosím hlasujte. 

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

 

Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. 

Rožňava, parc. č. KN C 1930/63 zast. plocha s výmerou 368 m2, zapísaného na LV č. 3001, pre 

Františka Benőa a manželku Evu Benőovú, obaja bytom Južná 41, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený 

náletovými drevinami a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 1 840 

euro. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Prosím hlasujte. 

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

 

Ešte k tej ulici máme návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj 

pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/110 zast. plocha s výmerou 318 m2, 

zapísaného na LV č. 3001, pre Ing. Tomáša Kolesára a manželku Ing. Moniku Kolesárovú obaja 

bytom Šafárikova 84, Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 

pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, zarastený náletovými drevinami a susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 1 590 euro. Všetky náklady súvisiace s 

predajom budú znášať kupujúci. Prosím hlasujme.  

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

 

Ďalší návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta 

v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1930/61 zast. plocha s výmerou 121 m2, zapísaného na LV č. 

3001, pre Ladislava Cseha a manželku Evu Csehovú obaja bytom Južná 37, Rožňava podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva, je svahovitý, 

zarastený náletovými drevinami a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za cenu 

605 euro. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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A môžeme prejsť k bodu rokovania č. 11/17 Mgr. Peter Suchár, Jarná 357/13, 048 01 Rožňava 

- predaj pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech s páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučila predaj predmetného pozemku. Jedná sa o pozemok s výmerou 30 

m2 pod garážou žiadateľa. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2, 

keďže to je cena, za ktorú sme predávali v poslednom čase pozemky pod garážami. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/18 Gabriela Tököli, Jána Brocku 3, Rožňava - predaj pozemku mesta 

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

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ predať predmetný pozemok za cenu 1215 eur za m2, teda 

pardon za 1215 eur celý pozemok. Ospravedlňujem sa. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/19 ENTLEM&N ́s s.r.o., Okružná 22, 048 01 Rožňava - prenájom 

pozemkov mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť prenájom pozemku mesta za cenu 175 eur za rok. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/20 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - bezodplatné 

nadobudnutie pozemkov do majetku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila bezodplatné nadobudnutie predmetných pozemkov do majetku 

mesta. Teda odporúča MZ schváliť bezodplatné nadobudnutie predmetných pozemkov do 

majetku mesta. Ďakujem.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/21 Ďurán Slavomír a Ďuránová Martina, Kyjevská 1875/1, 048 01 

Rožňava - zmena uznesenia MZ č. 151/2021 zo dňa 16. 12. 2021 

Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som sa chcel opýtať, či niekto s touto rodinou jednal ohľadom kúpnej ceny, lebo sa 

dostávame vlastne  k tým bodom, kde sme cenu premrštili. Schválili sme ju tuná, lebo sme 

čakali, že budeme mať veľký príjem do rozpočtu. Jedná sa o pozemok, ku ktorému asi inou 

formou sa nebude dať dostať len cez pozemky žiadateľov. Takže by som sa chcel spýtať, či 

s nimi niekto jednal, že čo by bolo oni ochotní zaplatiť za tieto pozemky. Alebo čo by bola taká 

schodná cesta v tej Nadabulej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No keď ste si pán kolega prečítali podrobne ten materiál, tak sa tam uvádza, že kupujúci 

navrhujú cenu za pozemok vo výške 7 eur za m2. Naša predstava bola 25 eur za m2. A teda keď 

už mám slovo, tak finančná komisia neodporúča MZ schváliť zmenu uznesenia MZ č. 151/2021 

v časti cena a zníženie ceny.  A teda ešte takú moju osobnú, ný dodatok. Tak neviem, či je, či 

je tá cena premrštená. My máme svoju predstavu o cene, oni majú inú predstavu o cene. 

A nemyslím si, že mesto je nejak nútené tento pozemok predávať. Môžeme počkať na to, že či 

si to kupujúci nerozmyslia, alebo či nikto iný neprejaví o ten pozemok záujem. Človek nikdy 

nevie, čo sa môže stať o pár rokov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán kolega ja som nie vysvetliť potreboval. Ja som sa naozaj chcel opýtať, lebo vidím, že my 

sme odsúhlasili 25, oni chcú dať 7 a som sa pýtal, či s nimi niekto jednal, či dajaké 

kompromisné riešenie sa hľadalo alebo nie. Toto čo ste hovorili chápem, lebo to vidím 

v materiály. Ale či náhodou s nimi niekto nejednal. To som sa pýtal. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Možno nám priblíži pán zástupca Drengubiak. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Nemám vedomosť o tom, že by so záujemcami niekto jednal o cene. 

Cenu sme v minulosti určovali prísne v zmysle toho, aby sme obdobné pozemky predávali za 

približne rovnakú cenu. A máme tu viac žiadostí o prehodnotenie ceny nie len v tejto lokalite, 

aj v iných. Tu práve používame to, na čo ste mnohokrát upozorňovali, že chceme mať rovnaký 

meter. Ak jednému povieme, že menej, že 15 a ďalší budú potom tiež žiadať, však aj nám 15. 

Ale už niektorým sme predali obdobný pozemok za 25. Touto cestou sa nechceme vydať. 

Podobné pozemky za podobné ceny. To je asi filozofia nášho predaja. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže cena sa nemení, nedal nikto pozmeňujúci 

návrh. Cena zostáva 25 euro a nie? No veď hej, samozrejme. Dobre prečítam návrh na 

uznesenie Mestské zastupiteľstvo. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 151/2021 zo dňa 16. 12. 2021 o zverejnení zámeru predaja 

pozemku mesta v k. ú. Nadabula, pre Ďurána Slavomíra a Ďuránovú Martinu, v časti výšky 

kúpnej ceny z 25 euro na cenu neznámu. Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Prosím 

hlasujme. 

Za 1 poslanec, proti 12-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/22 Motyková Irena, Nadabula 208, 048 01 Rožňava - zmena uznesenia 

MZ č. 120/2021 zo dňa 04. 11. 2021 

Obdobný prípad. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zase by som sa chcel opýtať, v podstate áno rovnaký meter, máme teraz jedno číslo. Len 

rozdielne pozemky sú v Nadabulej medzi hlavnou cestou a Slanou. Dakto si chce vysporiadať 

pozemok pod chatou, jak je uvedené v materiály. Či by to nestálo za to jednať s majiteľmi 

ohľadne ceny, ktorú sú ochotní zaplatiť a ktorú ešte mesto dokáže akceptovať. Lebo ešte raz 

zdôrazňujem, že nie v Rožňave sa jedná o vysporiadanie pozemkov, ale v Nadabulej medzi 

hlavnou cestou 1. triedy a Slanou. Neviem, či to je pred hrádzou, či za hej ale, ale dosť podstatná 

vec. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby si stojí za pôvodnou žiados....pôvodnou toto, pôvodnou žiadosťou žiadateľa, 

to znamená daný pozemok nerozdeľovať. Áno? 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dávam poslanecký návrh zastaviť vlastne rokovanie o tom...pozastavenie rokovania o tomto 

bode a nech mesto jedná s vlastníkmi nie o to, že vlastne deliť pozemok, ale o prípadnej inej 

cene uvedeného pozemku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia neodporúča MZ schváliť zmenu uznesenia č. 120/2021 v časti cena, jej 

zníženie a delenie pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Balázsa o pozmeňujúci návrh. 

Nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pozastaviť uvedený bod a mesto nech osloví vlastníkov ohľadne úpravy kompromisne nižšej 

ceny, ktorá vyhovuje aj mestu, aj vlastníkovi, potencionálnemu vlastníkovi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Trošku môžeme... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pozastavenie bodu a jednať s vlastníkom, so žiadateľom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pán poslanca Balázsa. 

Za 4 poslanci, proti 7-dmi poslanci, zdržalo sa 0, 2 poslanci sa zdržali. 

 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia 

MZ č. 120/2021 zo dňa 04. 11. 2021 o zverejnení zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. 

Nadabula, pre Motykovú Irenu, v časti výšky kúpnej ceny z 25 euro za m2 na cenu neznámu. 

Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Prosím hlasujme. 

Za 0 poslancov, proti 11-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Ešte jeden taký obdobný sa mi zdá. K bodu rokovania č. 11/23 Junger Jozef, Tichá 6, 048 01 

Rožňava - zmena uznesenia MZ č. 72/2021 zo dňa 20. 07. 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia neodporúča MZ schváliť zmenu uznesenia MZ č. 72/2021 v časti cena 

a zníženie ceny. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

zmenu uznesenia MZ č. 72/2021 zo dňa 20. 07. 2021 o zverejnení zámeru predaja pozemku 

mesta v k. ú. Rožňava, pre Jungera Jozefa, v časti výšky kúpnej ceny z 25 euro za m2 na cenu 

neznámu. Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Prosím hlasujte. 

Za 2 poslanci, proti 10-ti poslanci, zdržal sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/24 Alexander Szőllős a manželka Angela Szőllősová, Čučma 244 

- návrh na zmenu uznesenia MZ č. 9/2022 zo dňa 10. 02. 2022  

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia neodporúča MZ zmenu uznesenia MZ č. 9/2022 zo dňa 10. 02. 2022 v časti 

cena a zníženie ceny. Zároveň odporúča MsÚ upozorniť kupujúceho, že cena platí do konca 

mája. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 9/2022 zo dňa 

10. 02. 2022, ktorým bolo schválené zverejnenie zámeru predaja pozemku v k. ú. Čučma pre 

Alexandra Szőllősa a manželku Angelu Szőllősovú, v časti výšky kúpnej ceny z 10 euro za m2 

na neznámu sumu. Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Prosím hlasujte. 
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Za 1 poslanec, proti 10-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 11/25 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 120/2020 zo dňa 24. 09. 2020 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ zrušiť predmetné uznesenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenia MZ č. 120/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým bol 

schválený prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 828 zast. Plocha s výmerou 

113 m2, zapísaného na LV č. 3001 pre Magdalénu Makovú st. a Magdalénu Makovú ml. a 

Darinu Makovú všetky bytom Hornocintorínska 30, Rožňava. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 11/26 Správa z vykonania inventarizácie za rok 2021 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto sa nehlás...nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ vziať inventarizáciu na vedomie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o vykonanej inter...inventarizácii majetku a 

záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2021. Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

A máme tu posledný bod k majetko-právnym. K bodu rokovania č. 11/27 Reformovaná 

kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu-Schoppera 25, Rožňava – 

prevzatie zmluvných záväzkov mestom Rožňava a postúpenie práv a povinností zo stavebného 

povolenia  

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Už sme sa o tomto bode viackrát rozprávali. A ja sa tu pozastavujem nad jednou vecou. Že 

prevezmeme povinnosti a verejnosť bude môcť parkovať od večera od siedmej do ráno do 

šiestej. Pozrel by som si, že kto každý do rána šiestej opustí to parkovisko, keď časť obyvateľov 

chodí po siedmej do roboty. Nemám proti tomu nič, ale túto časť by som navrhoval 

z poslaneckého návrhu vypustiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, si trošku oddýchnem, nech sa páči pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. takže tento materiál je súčasťou resp. jeho súčasťou bol aj ďalší 

materiál bod č. 20 materiál do zastupiteľstva ohľadom výstavby parkovacích plôch. V tomto 

prípade ide o to, že prevezmeme tieto záväzky v prípade, že sa nám cez projekt podarí získať 

financie na tie, toto parkovisko. Oslovila nás s tým reformovaná cirkev s tým, že sa snažili nájsť 

prostriedky a toto sa im javí ako dobré riešenie aj pre nich a mohlo by byť aj pre nás vzhľadom 
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na to, že reformovaná cirkev nemá dostatok financií. Ale na druhej strane reformovaná cirkev 

nemôže žiadať o financie, keďže ide o zveľadenie majetku mesta z tohto dôvodu by sme 

prevzali tento záväzok ale s tým, že v prípade, keď by tento projekt nebol úspešný a realizovaný 

všetky  povinnosti ostávajú reformovanej cirkvi. Vzhľadom k tomu, že toto parkovanie, 

obmedzenie tohto parkovania v určité hodiny je súčasťou projektu, ktorý už je vypracovaný 

a projekt je, a projekt je potrebné podať v určitej časovej lehote, tak nie je možná úprava tohto. 

Respektíve je upravená, ale len čiastočne. Nie v tom čase, ako to bolo uvedené, ale medzitým 

došlo k zmene v projektovej dokumentácii. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Projektovú dokumentáciu dostatočne naštudovanú, keď vás môžem poprosiť o informáciu. 

Lebo mne toto nejde do hlavy, že záväzok prevezmeme, na pozemku mesta postavíme, ale 

nebude verejnosť parkovať, alebo iba v tom čase od večera od siedmej do rána do šiestej. 

Môžete mi to ozrejmiť, že ako sa to zmenilo? Či je to aspoň trošku schodné pre obyvateľov 

mesta. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem do toho vstúpiť, tak aj to obmedzenie bude zrušené. Hej takže aj tie značky budú, 

nakoľko to mesto bude budovať, tak bude to obmedzenie tak isto zrušené. Pán poslanec 

Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže komisia výstavby súhlasí s predloženým projektom a zároveň odporúča schváliť MZ 

predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku vo výzve s názvom Výstavba 

a rekonštrukcia parkovísk v meste Rožňava. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť po 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančné 

prostriedky za účelom realizácie projektu Výstavba a rekonštrukcia parkovísk v meste 

Rožňava, realizovaného v rámci výzvy IROP-CLLD-P944-512-001“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Rožňava. Po 2. 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po 3. 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

max. 5 000 eur. Po 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

rozpočtu mesta Rožňava. To je koniec odporúčania finančnej komisie. Ja len dodám, že my 

sme to na komisii mali ešte ako jeden materiál, preto je, preto je to odporúčanie takto. Niečo sa 

vlastne týka potom toho ďalšieho bodu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Odznelo tuná to ohľadom projektovej dokumentácie, že ako to bude. 

Cirkev ako len dá prepracovanú projektovú dokumentáciu, kde už dodatkové tabule 
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dopravného značenia nie sú ako len uvedené. Čiže celoplošne pre verejnosť je ako dané, alebo 

bude slúžiť ako len toto parkovisko. Či už návštevníkom ako len pamätných, pamiatkov ako 

okolia, alebo bez, bez ktokoľvek tam ako len objaví tak môže zaparkovať svoje auto. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Samozrejme je to projektové aj, aj prepracovanie projektovej dokumentácie znáša ako len 

cirkev a mestu poskytne bezplatne na využívanie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno ja ešte len dodám, že v komisiách to bol ako jeden materiál nakoľko požiadavka 

projektových manažérov bola taká, že vzhľadom k tomu ako sa podáva projekt je dobré tento 

materiál rozdeliť a uviesť ti samostatne, aby boli samostatné uznesenia k týmto bodom. Tak 

z toho dôvodu bol rozdelený. Ale v podstate to odporúčanie jedno aj druhé, jednej aj druhej 

komisie bolo, bolo pozitívne aj ku vybudovaniu, aj ku podaniu projektu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Neviem, či prečítam celé 

uznesenie? Rozdelíme to alebo dáme to celé. Si myslím, že dáme celé. Nebudem to čítať, je to 

veľmi dlhé. Všetci máte to pred sebou, takže si to môžete ešte prečítať a určite ste si to už 

prečítali. Tak prosím hlasujme. Pán Beke ste zabudli hlasovať. Je to dobrá vec. Pre deti je to 

a si myslím, že to etika ide. Dobre. 

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

 

Majetko-právne máme za sebou.  

Môžeme prejsť k bodu rokovania č. 12 Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava, 

Pionierov 8, Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Pionierov 

10, Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča súhlasiť so zaradením predmetného zariadenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Pionierov 10, 048 

01 Rožňava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01. 09. 2022 ukladá 

oznámiť znenie uznesenia žiadateľovi. Nech sa páči hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 13 Výmena člena Obecnej školskej rady v Rožňave - za zriaďovateľa 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam v bodoch. Lebo máme tam 

aj schvaľuje, aj neschvaľuje. Takže prečítam prvý návrh. Návrh....dobre. Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Delegovaného zástupcu zriaďovateľa v Obecnej 

školskej rade v Rožňave. Prosím hlasujte. 
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Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 14 Zaradenie Špeciálnej materskej školy, Zeleného stromu 12, Rožňava 

ako organizačnej zložky a Výdajnej školskej jedálne, Zeleného stromu 12, Rožňava ako súčasť 

Spojenej školy internátnej, Zeleného stromu 8, Rožňava do siete škôl a školských zariadení SR 

- žiadosť o stanovisko 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam uznesenie. Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením Špeciálnej materskej školy, Zeleného 

stromu 12, Rožňava ako organizačnej zložky a Výdajnej školskej jedálne, Zeleného stromu 12, 

Rožňava ako súčasť Spojenej školy internátnej, Zeleného stromu 8, Rožňava do siete škôl 

a školských zariadení SR od 01. 09. 2022. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 15 Návrh na zruženie...návrh na zrušenie bodu 2 ukladacej časti uznesenia 

MZ č. 100/2021 zo dňa 23. 09. 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Dávid nech sa páči. 

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Komisia športu odporúča MZ zrušiť bod č. 2 v ukladacej časti uznesenia č. 100/2021 zo dňa 

23. 09. 2021. Členovia komisie športu považujú požiadavky na vypracovanie koncepcie, ktorá 

zjednotí a zrovnoprávni všetky športové kluby na území mesta za neopodstatnenú. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje zrušenie bodu 2 ukladacej časti uznesenia MZ č. 100/2021 zo dňa 23. 09. 

2021. Prosím hlasujte.  

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

 

K bodu rokovania č. 16 Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Demény nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. Komisia kultúry cestovného ruchu a regionálnej politiky 

odporúča MZ schváliť zmenu uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. októbra 2011 bod č. 1 

nasledovne: Dni mesta Rožňava so sprievodnými podujatiami organizovať v rámci osláv Prvej 

písomnej zmienky o meste Rožňava spravidla v prvom februárovom týždni roka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať, čo je dôvodom vlastne, že, že takto v zimných mesiacoch, prvý februárový 

týždeň, po Vianociach, po Silvestri. Prečo to nebolo dobré tak ako bolo. Čo je dôvodom, keď 

sa smiem opýtať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán zástupca nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tých uznesení, ktoré boli aj ku dňom mesta aj ku rôznym oslavám 

s tým spojených, prijatých je hneď niekoľko. Sú uvedené v dôvodovej správe tohto návrhu. 

prekladali sa niektoré, niektoré sprievodné podujatia dní mesta a prakticky takmer všetky 

podujatia sprievodné, ako je oceňovanie, najvyššie... ako sú najvyššie mestské ocenenia sa 

postupne presunuli opäť naspäť na tie februárové mesiace. A v podstate v minulosti tie dni 

mesta boli v tomto termíne februárovom. Tým, že aj tieto ocenenia a ďalšie, ďalšie veci, tento 

rok sa organizovala napr. aj konferencia, koncert a ďalšie veci, stretnutia s mládežníckym 

parlamentom atď. sa spravidla v mestách uskutočňujú v rámci dní mesta. Jeseň nechajme teda 

rožňavskému jarmoku tak ako to bolo predtým a vlastne, vlastne tá slávnosť dní mesta, aby sa 

to aj volalo dni mesta, lebo aj v súčasnosti malo mnoho ľudí s tým problém, že dni mesta boli 

teda aj vo februári, alebo boli na jeseň. Nebolo to celkom jednotné. Aj tento rok sa stalo, že 

mali sme oslavy pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste Rožňava, ale ľudovo to aj tak 

každý volal dni mesta. Čiže to istým spôsobom upracme, aby sme mali naozaj slávnostné 

podujatie vo februári. Budeme tam ma 2, 3, 4 dni kde budú všetky tieto slávnostné veci 

prebiehať. A v jesenných mesiacoch, lebo z jesene sme opäť, chvíľu sa možno organizovali 

niektoré záležitosti ako odovzdávanie ocenení na jeseň, ale opäť sa to presunulo naspäť 

niektorými uzneseniami. A prax ukázala, že to asi tak lepšie funguje. Takže to rozdeľme a na 

tú jeseň nechajme ten rožňavský jarmok. Čiže toto je filozofia celého toho, že už trošku sa aj 

ľudia sami strácali v tom, že kedy sú vlastne dni mesta a aký je rozdiel medzi oslavami prvej 

písomnej zmienky, oslavami dní mesta atď. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem z takého, z takého vysvetlenia ako ste to vysvetlili súhlasím. Ale z praktického 

hľadiska to nebolo takto dobre, že predsa len tie, ten jarmok bol spojený s nejakou slávnostnou 

udalosťou. Žijeme už druhý rok, pomaličky tretí, alebo už tretí rok kovidové obdobie, keď 

všetci sa tvárime, že sa toho kovidu už nezbavíme. Predsa len na tú jeseň sa to dalo robiť 

v exteriéri. Február sa dá robiť len v interiéri. Či to nebola taká lepšia kombinácia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Ja sa len preto ozvem, že to bolo môj návrh v 2011 hej a bolo to z jedného 

dôvodu a to je kvôli počasiu, že sme plno aktivít počas tých 3, 4 dní urobiť vonku. Pretože 

s dňami mesta sa spájali aktivity vonku. Čiže nebolo to nejaké naschvál, že len kvôli jarmoku, 

ale bolo to kvôli tomu. Ale keď si myslíte, že je to takto dobré nemám s tým žiadny problém. 

Keď sa to odsúhlasí bude aj tak tak. Takže kto sa chcel v tom stratiť, tak sa stratil tak či tak 

a kto sa nechcel v tom stratiť hej tak stále vedel, že kvôli čomu to je. Takže len kvôli tomu to 

bolo. Kvôli počasiu to bolo robené, že sme mali strašne veľa aktivít, mohli sme robiť 

v septembri. Teraz v tom februári sme ohraničený na to, že tie aktivity musia byť potom vo 

vnútri. Niečo môže byť samozrejme aj von, ale vo vnútri. Čiže ten môj návrh vtedy v tom roku 

jedenástom tak smeroval vlastne k tomuto. Je to na dovysvetlenie pre obyvateľov tých, ktorí to 

sledujú, že kvôli čomu to vlastne bolo. Ale keď sa to zmení, tak sa to zmení. Uvidíme ako to 

bude fungovať. Keď to bude okej, bude okej. Možno sa k tomu vrátime. Uvidíme. Ďakujem 

pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Tá myšlienka je práve, práve tá, ktorú som už aj trošku predostrel, že 

mnoho tých slávnostných udalostí, aj to slávnostné zasadnutie MZ ostalo na ten február. Takže 

nie je v tom nič, nič zvláštne, že to nejakým spôsobom sa snažíme takýmto spôsobom urobiť. 

A s tým, že áno beriem aj ten argument, že na jeseň je to teplejšie, len tie slávnostné akty, ktoré 

prebiehajú v rámci tých februárových dní, aby to mali aj, mali aj ten náležitý pátos, tak si 

myslím, že by to bolo takto lepšie. Možno budúcnosť ukáže, že to bude potrebné iným 

spôsobom, ale pri príležitosti tej prvej písomnej zmienky sa domnievam, že tam je práve ten 

priestor na to, aby tu boli naozaj tie dni mesta. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

návrh na uznesenie. Prepáčte. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

zmenu uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011 bod č. 1 nasledovne: Dni mesta Rožňava 

so sprievodnými podujatiami organizovať v rámci osláv 1. písomnej zmienky o meste Rožňava, 

spravidla v 1. februárovom týždni roka. Nech sa páči, prosím hlasujte. 

Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 5 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 17 Informatívna správa o vydaných rozhodnutiach o povolení 

zvláštneho užívania miestnych komunikácií na území mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatvára...nech sa páči pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne. Uvediem tento aj nasledujúce 2 materiály, nakoľko všetky sú z dielne 

odboru výstavby, územného plánu, životného prostredia, miestnych komunikácií. Ide 

o informatevne, informatívne správy v podstate z práce a činnosti odboru. Predovšetkým 

odboru výstavby, čiastočne aj odboru právneho a správy majetku. Za čo, za tieto informatívne 

správy a ich vypracovanie ako aj za prácu sa chcem poďakovať predovšetkým pani vedúcej 

odboru výstavby, kde v mnohých veciach sme pokročili a mnoho záležitostí sa určitým 

spôsobom naštartovalo. Ktoré možno aj z dôvodu, že predtým ten stav na odbore bol nazvem 

to podvýživený, že nebol dostatočný počet pracovníkov, ktorí by sa venovali záležitostiam 

originálnych kompetencií. V súčasnej dobe veľmi vysoko oceňujem prácu predovšetkým 

v tejto oblasti. Veľká vďaka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Podobne. Ďakujeme veľmi pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie 

na vedomie Informatívnu správu o vydaných rozhodnutiach o povolení zvláštneho užívania 

miestnych komunikácií na území mesta Rožňava. Prosím hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 18 Informatívna správa o vydaných súhlasoch k prekopávkam miestnych 

komunikácií a verejného priestranstva na pozemkoch vo vlastníctve mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie 

na vedomie Informatívnu správu o vydaných súhlasoch k prekopávkam miestnych komunikácií 

a verejného priestranstva na pozemkoch vo vlastníctve mesta Rožňava. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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K bodu rokovania č. 19 Informatívna správa výrubových konaniach za rok 2021 na území mesta 

Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kemény nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň každému. Mohli by sme to zobrať na vedomie, ale to je z môjho 

pohľadu A a B. Lebo pokiaľ dobre viem, tak každý strom by sa mal nahradiť. Čiže ja požadujem 

informatívnu správu aj v tom zmysle, čo sa vysadilo. Nie len v rámci projektu ako Poschova 

záhrada a podobne. Ale na miestach tých, kde tie stromy, kde som aj sám upozornil, či to bola 

Vajanského, Hviezdoslavova sa do dnešného dňa a to sú roky nevysadilo nič. A tie zelené 

plochy aj teraz slúžia ako parkoviská. Vtedy aspoň tie stromy zavadzali autám, ale teraz už ani 

tie nie. Takže poprosím o správu aj o obnove a vysadení stromov na území mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Samozrejme predložíme aj takúto správu s takou informáciou. 

Ešte že rovnako pracujeme na niektorých projektoch resp. na výsadbe, náhradne výsadbe 

v prípade výrubov je to tiež nie jednoduchý proces, ale určite sa zaoberáme aj touto témou. 

Takže náhradná výsadba určite bude.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu o výrubových 

konaniach na území mesta Rožňava za rok 2021. Prosím hlasujte. 

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

 

K bodu rokovania č. 20 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie tejto 

žiadosti – Výstavba a rekonštrukcia parkovísk v meste Rožňava 

Prosím otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja už som vlastne to odporúčanie čítal v rámci toho bodu prevzatia záväzkov od reformovanej 

cirkvi resp. základnej školy súkromnej. Takže len stručne. Finančná komisia odporúča tento 

materiál schváliť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

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

 

K bodu rokovania č. 21/1 Správa z kontroly čerpania rozpočtu mesta Rožňava – položka služby: 

BOZP, PO, CO, civilná ochrana môžem to takto, za roky 2020 a 2021 

Otváram diskusiu. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte, ja by som len stručne dala pár informácií k tejto správe. Kontrola bola vykonaná 

na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2022. Ako už pán primátor 

uviedol cieľom bolo kontrolovať čerpanie rozpočtu mesta Rožňava v týchto položkách za roky 

2020 až 21. Služby, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany vykonala firma 
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Horex, ktorá zvíťazila v rámci verejného obstarávania a ponúka služby na 4 roky vo výšky 

33 084 eur. Tieto služby sa fakturujú mesačne podľa zmluvy a podľa výsledku verejného 

obstarávania a v súlade s rozpočtom. A ďalšiu časť kontroly, týka sa civilnej ochrany vykonáva 

mandatár na základe mandátnej zmluvy Ing. Ján Lach. Je tu uzatvorená zmluva na dobu 

neurčitú s mesačnou odmenou 200 eur. Na základe tejto zmluvy sa mesačne táto suma aj 

vypláca na základe vystavenej faktúry a v súlade s rozpočtom. Čiže kontrolou neboli zistené 

žiadne nedostatky a bola vypracovaná správa. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči keď máte 

otázky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z kontroly čerpania 

rozpočtu mesta Rožňava – položka služby: BOZP, PO, CO za roky 2020 a 2021. Prosím 

hlasujte.  

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórka. 

 

A sa mi zdá, že tu už nemáme nič. Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľ... áno. Idem ďalej. Zastupiteľstva sú podnety pre hlavnú kontrolórku 

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

22. 

 

Posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči páni poslanci. Otváram diskusiu. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. V úvode počas interpelácií zazneli pochvalné správy aj na moju 

adresu, aj adresu pracovníkov MsÚ, ďalších dobrovoľníkov a organizácií. Áno veľká vďaka 

patrí všetkým tým ľuďom, ktorí to zap... ktorí sa do toho zapojili, bez ktorých by toto nebolo 

možné. Takže týmto aj ja im veľmi pekne ďakujem. Aj za aktívny prístup všetkých 

zamestnancov MsÚ, ktorí sa zapojili. Tak isto všetkým organizáciám, ktorí, ktoré nám pomohli. 

Tak isto veľká vďaka, prístup pána primátora pri tejto záležitosti, keď mnohokrát veľmi aktívne 

pristúpil aj, aj počas víkendu, mimo pracovnej doby a myslím si, že vďaka, vďaka všetkým 

týmto ľudí, ktorí sa do toho zapojili sme dokázali možno zvládnuť aj neočakávané udalosti resp. 

situácie, ktoré, ktoré nám priniesla táto nie práve ľahká doba. A v druhom rade ešte sa mi 

dovoľte poďakovať aj za veľmi rozsiahly a veľký počet materiálu, ktorý bol v majetko-

právnych záležitostiach a vyzdvihnúť prácu odboru. Predovšetkým by som vyzdvihol prácu 

pani Blanky Fábiánovej, ktorá sa tejto téme asi najviac, najviac venovala. Takže veľké 

ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja tak isto pán poslanec, pán zástupca, veľmi pekne ďakujem. Tak isto musím 

poďakovať aj samozrejme aj pánovi poslancovi Lachovi. Boli sme 3, ktorí boli sme na špici 

a všetkým ľuďom, ktorí boli pod nami, v krízovom manažmente, fungovali na 100%. Do 

hodiny sme vedeli zabezpečiť postele, bol tam psychológ, bolo tam testovanie, všetko bolo 

zabezpečené, stravy pre ukrajinských utečencov, ktorí prišli a do 3 dňoch sme ich vlastne aj 

umiestnili do týchto. Taktiež veľké poďakovania patrí aj občanom mesta, ktorí na transparentný 

účet prispievali, dávali peniaze. Všetky idú transparentne, aj keď možno sa nečerpalo, ale 

čerpalo sa. Len ešte nebol čas niektoré položky vybrať. Veľmi pekne ďakujem. Všetky tieto 

peniaze boli nasmerované a účelovo len čisto pre Ukrajincov, ktorí prišli do nášho mesta 

a ktorým sme chceli možno spríjemniť ten pobyt a vlastne pomôcť v tých situáciách, keď sme 
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prišli na to, že chýba dajaká pračka, nevedia si vyprať. Prišlo malé dievčatko, kde potrebovala 

chodítko, aby, aby si spríjemnila. Potom deťom sme kúpili telku, do taktiež do športovej haly, 

nakoľko tam bolo 12 detí a v tej veľkej sále a hale boli stratený. Tak aj toto, aj vďaka týmto 

peniazom, sme vedeli zabezpečiť. Hneď si potom dali youtube a pozerali ukrajinské rozprávky. 

Takže aby ten stres sme odbremenili. Ale toto je presne zásluha celého MsÚ, všetkých ľudí. 

Tak isto, tak aj pani Jakobejová, aj pani Tamášová. Všetkých by som musel menovať. Takže, 

takže skrátka všetkým veľmi pekne ďakujem. Tak isto veľmi pekne ďakujem pani Blanke 

Fábianovej aj všetkým, ktorí nemali strach, ale aj pánovi zástupcovi, že sme boli odhodlaní 

posunúť tie pozemky v našich, v našom meste, aby mali majiteľa. Aby tie mestské pozemky 

vlastne mali dajaký tvar nájomnej zmluvy, alebo predaj pozemku. A ja sa ospravedlňujem, ale 

museli sme k tomu pristúpiť. Hlavne tým občanom mesta, ktorí vlastne tie pozemky mali už 

oplotené. Ale robíme spravodlivo, robíme čisto a chceme aby všetko v našom meste bolo 

vysporiadané a každý mal rovnaké právo na ten pozemok. Takže všetkým vám veľmi pekne 

ďakujem. Samozrejme budeme pokračovať v diskusii. Odovzdám slovo pánovi poslancovi 

Kuhnovi. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobrý deň. Ja by som mal v postate 2 otázky, ktoré sa asi skôr hodili do, do hetoho interpelácií 

poslancov, ale vlastne napadli mi tie otázky až v priebehu debaty o rozpočte. Asi by som ich 

smeroval na  technické služby a teda na pána riaditeľa. Nepotrebujem samozrejme okamžitú 

odpoveď. Nedávno sa robila väčšia oprava na kúpalisku. A zaujímalo by ma, či už sú nejaké 

informácie, alebo nejaké čísla o tom, že či po tých opravách sa podarilo dosiahnuť nejaké 

úspory. Či už ide o elektrinu pri pumpovaní vody do kúpaliska, alebo ohrievanie, 

predpokladám, že tam je asi plynové kotly. Čiže vieme, či vieme už nejak vyčísliť, či došlo 

k nejakej úspore v porovnaním predtým stavom 2 roky. Povedzme pred, pred tou opravou a po 

jej oprave. A podobne, myslím že túto informáciu by bolo možné do najbližšieho 

zastupiteľstva, a podobne by ma zaujímalo, že či teda už sú, sa dajú nejak vyčísliť úspory na 

zimnom štadióne. Tam asi v porovnaní s minulou sezónou sa veľmi nedá, lebo minulá sezóna 

v kúpalis...pardon zimný štadión veľmi nefungoval. Ale v porovnaní so sezónou 2019/2020, 

alebo 18/19 a tou aktuálnou sezónou. Či, či tie zmeny, ktoré, tie investície, ktoré sme dali, či to 

prinieslo nejaké úspory. To neviem, že či už budete vedieť na najbližšie zastupiteľstvo, alebo 

aj niekedy neskôr. Tak to je všetko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak keď môžem k tomu. Možno predbehnem, ale niektoré určite čísla nebudem vedieť. Chcel 

som vyčísliť presné čísla zimného štadióna, aby ste vedeli koľko energie je usporené. Len majú 

spoločný merač. Hej. Nemáme rozdelené. Takže my celkovo budeme vedieť. Pán riaditeľ bude 

vedieť celkové úspory aj kúpaliska, aj zimného štadióna, lebo len jeden merač. Takže tam, tam 

presne. Zato som povedal len, len vieme to, čo sa tam deje hej fyzicky, že za 4 hodiny 

vymrazíme celú ľadovú plochu a predtým to trvalo 24 hodín hej. Tak zato som povedal iba tú 

vetu, lebo to je fakt, to mi vedia. A nevedeli sme to tú elektrickú energiu prepočítať, že koľko 

bola úspora. Ale celkovo bola tam dosť veľká úspora pre obe. Zato som si nedovolil vám niečo 

povedať, keď tam bolo tak isto aj kúpalisko. Takže nemohol som povedať, že len čisto na 

klzisku sme tú energiu usporili. Ale na ďalšie MZ určite sa to dá. Nech sa páči faktickú 

poznámku pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Chcem sa spýtať teda, keďže je tam len jeden merač pre obe prevádzky, nerobí sa nejaké 

odčítavanie na jar, na jeseň, z ktorého by sa dalo odčítať, že, že koľko bolo v zime spotreba 

a koľko v lete. A tak tým by sa dalo zistiť vlastne kúpalisko, aj keď je len jeden merač, ale 
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kúpalisko beží len v lete a zimný štadión beží len v zime. Čiže ak by sa robili 2 odčítania, tak 

by sa to dalo zistiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Robíme samozrejme merania. Je tam aj elektromer, aj plynomer. Ku tomu aj vyúčtovania 

mesačne. A na základe .... v podstate vyúčtovacia faktúra za predchádzajúci rok. Takže vieme, 

vieme to v podstate takto urobiť porovnanie. Aby to bolo viditeľné aj pochopiteľné pre.....aká 

úspora tam bola v priebehu toho roka.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte by som poprosil, že keďže sa menia ceny elektriny a plynu, tak by bolo dobré to porovnanie 

aj v, aj v objeme. Teda spotreba elektriny, spotreba plynu a potom aj to vyčíslenie. Lebo len 

samotné vyčíslenie môže byť trošku zavádzajúce, keďže, keďže tá cena sa môže meniť. 

A hlavne teda v poslednom čase sa, sa asi menila. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Čiže aj v merných jednotkách. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno, áno. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Ja k priebehu rokovania a k veciam, ktoré teda tu mám poznačené. 

V prvom rade sa mi veľmi páči aktivita mesta pri riešení zákonne resp. neodsúhlaseného 

užívania majetku mesta a pri riešení čiernych stavieb, na ktoré upozorňoval aj pán Ocelník, aj 

stavebná komisia. Preto vítam gestorstvo pána Drengubiaka, zástupcu primátora a člena 

komisie. Mňa by zaujímalo aká je predstava riešenia týchto krokov. Aké budú z toho výstupy. 

Či náhodou nebude nejaká čierna listina pozemkov, ktoré treba takýmto spôsobom riešiť. 

V súvislosti s aktivitami okolo, okolo napr. Kaufland ihriska, ktorého som sa aktívne zúčastnil 

a povinne všetci rodinní príslušníci, chýbala mi tam nejaká aktivita našich študentov zo škôl. 

Nechcem to nazvať teraz, že by to malo byť ich nejaká povinnosť, ale chcem z tohto miesta ich 

požiadať a vyzvať všetkých študentov na území školy, aby sa aktívne zapojili do hlasovaní. 

Videli sme v rôznych mestách, že teda akým spôsobom z ničoho nič narastali hlasy. Pri 

objektívnom pohľade na to to znamená, že nenarastali tie IP stanice, predpokladám, že teda tam 

niekde vznikali tie hlasy resp. tam niekde boli tie hlasy zabudované. Nechcem, aby to vyznelo 

ako povinnosť, je to taká nejaká moja prosba, žiadosť, pretože sa mi veľmi páčilo, ako sme 

rástli, ako sme dosiahli tieto 2 veľké, krásne úspechy. K bodom rokovania 11/1 trafostanica. Ja 

sa ospravedlňujem, zabudol som si pozrieť poznámky k tomu. Je tam uložená trafostanica 

a súvisí s tým aj ochranné pásmo okolo tej trafostanice. My sme odsúhlasili predaj toho 

pozemku, čo je fajn, ale bude asi musieť pani majiteľka resp. budúci majitelia zniesť nejaké to 

ochranné pásmo a podľa toho sa zariadiť. Ja sa ospravedlňujem. Nebolo to tam v materiály 
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a pozerám v poznámkach, že som to zabudol. V bode 11/4 som nehlasoval, lebo ma viaže 

obchodné tajomstvo k tomu. Preto som si aj vytiahol kartu v danej záležitosti. A k bodu 20 

ospravedlňujem sa, bol som zaujatý pracovným mailom, takže som nehlasoval. Ale samozrejme 

som za riešenia parkovísk v meste takýmto spôsobom. Treba uvítať tieto peniaze. A pre 

všetkých televíznych divákov chcem zdôrazniť, že voľba hlavného kontrolóra, termín, miesto 

ukončenia prihlášok je 04. 05. 2022 o 15.00. Pre tých záujemcov poštou treba poslať 

v zalepenej obálke svoje žiadosti, s označením voľba hlavného kontrolóra. Na adresu MsÚ. 

Pokyny nájdu bližšie na internetovej stránke. Ďakujem pekne. Toľko do diskusie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ako k tej prvej, čo sa týka K-parku, tak každá hra má svoju taktiku. Tu pri 

tej taktike ja som riešil tú celú taktiku a ako by sme to mohli. Najprv sme zainteresovali 

všetkých občanov a potom sme chceli zainteresovať všetkých študentov a žiakov. Bohužiaľ stal 

sa, preto som bol trošku naštvaný, že posledný týždeň sme chceli zainteresovať a prekvapiť 

všetkých našich súperov a chceli sme osloviť všetkých žiakov a chceli sme to naraz urobiť cez 

riaditeľov škôl a riaditeľky škôl, ktorým veľmi pekne ďakujem, že nám pomohli. Tak isto sme 

oslovili študentský parlament. A ale stala sa nám takáto situácia, že za 1 deň sme chceli dať 

obrovské hlasy, obrovské množstvo hlasy, to by ako prekvapili sme celé Slovensko. A bolo to, 

že systém spadol. Systém spadol  mne len. Takže žiaci našich škôl nevedeli od 8-mej do 11-tej 

hlasovať. A viete aký sú žiaci. Že keď to sa im nepodarilo v tomto období, už potom poobede 

vlastne to už nehlasovali. Tak rýchlo sme museli improvizovať, lebo tento problém vyšiel 

a preto sme potom ponúkli aj tie zájazdy do Dubaja, aj tieto vecné ceny, čo samozrejme platím 

z vlastného platu. Ale žiakov by som určite len pochválil. Všetci potom veľmi, veľmi ako sme 

to spustili striktne pracovali na tom. Už do budúcna túto radšej od začiatku budeme oslovovať 

aj žiakov. A radšej budeme investovať do nich peniaze a ich podporovať v dajakých súťažiach, 

alebo dajakých výletoch, aby sme vlastne aj to ďalšie ihrisko získali. Takže žiaci boli 

zainteresovaní. Vďaka všetkým riaditeľom základných, stredných škôl aj materských škôlok. 

Takže k tomu. Odovzdal by som slovo pánovi zástupcovi ohľadom ďalších vecí, čo sa týka 

toho, tej trafostanice. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Odpoviem, že čo sa týka čiernych stavieb samozrejme budeme 

postupovať v zmysle zákona. Čo sa týka ďalšieho mapovania zatiaľ pristupujeme k tým, 

o ktorých vieme. Aktivity odboru výstavby sú teraz rozbehnuté v mnohých oblastiach. 

Samozrejme dôkladnejšie sa budeme v budúcnosti zaoberať aj touto problematikou. Avšak 

všetko musíme s ohľadom na naše kapacity. Čiže áno venujeme sa čiernym stavbám v zmysle 

zákona. Čo sa týka trafostanice bod 11/1 záujemca vie o tejto skutočnosti rovnako ako musí 

vedieť aj o skutočnosti, že bude musieť zniesť vecné bremeno práva prechodu, nakoľko nám 

na Ulici Františky Andrássyovej zostal jeden pozemok, ktorý neodkúpil nikto. To znamená, že  

všetci títo majitelia tých nehnuteľností až po tento pozemok musia zniesť toto právo prechodu. 

Takže áno vedia o tom všetci. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie niektorej otázky. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Z úst pána Bolačeka odznelo otázka ohľadom detského ihriska ako aj 

telocvične reformovanej cirkvi, čo sa týka možnosti využívania verejnosti. Vtedy som nestačil 

zapojiť sa do diskusie, preto dovoľte mi, aby som teraz tlmočil postoj reformovanej cirkvi 

v danej otázke. Reformovaná cirkev naďalej trvá na tom, na čom sa dohodlo pri podpisovaní 



71 
 

dodatkoch ku kúpnopredajnej zmluve. To jest detské ihrisko ako aj telocvičňu využívať aj zo 

strany verejnosti, keď samozrejme už bude možné. Vieme dobre, že bolo to pandémia ako len 

v rámci čoho sa nedalo veľa vecí ako len robiť. Čo sa týka škôlky, tak radi oznamujú, že vo 

februári škôlka sa zapísala do zoznamu sietí škôl, čiže oznamujeme ako len verejnosti, že od 

septembra bude ako len fungovať tak škôlka ako aj jasle. Všetci, ktorí, ktorí svoje ratolesti by 

chceli ako len aby, aby chodili do tejto, do týchto inštitúcií radi ich vítam cirkev. Čo sa týka 

detského ihriska, tak brána školy je otvorená od 8-mej do 16-tej hodiny, počas ktorého obdobia 

môžu vojsť a používať ihrisko školy aj deti zo sídliska pod dozorom ich rodičov. Čo sa týka 

telocvične reformovanej cirkvi tá bola odovzdaná v septembri minulého roka, avšak z dôvodu 

pandémie bolo možné jej využiť len v obmedzenom režime. Jak, jakmile to podmienky dovolia, 

tak samozrejme že bude to sprístupnené pre verejnosť, to jest pre záujemcov o športové aktivity. 

No a tak som rád, že konečne dochádza jar a sa oživuje mesto. Keďže dneska som prešiel 

námestím, s radosťou som videl, že konečne sa vrátilo na námestie aj jarná nálada. Keďže 

dnešným dňom sa začal veľkonočný jarmok. Keďže aj táto udalosť značí blížiace sa sviatky, 

tak dovoľte mi, aby som aj touto cestou poprial pánom požehnané veľkonočné sviatky. Mivel 

a mai napon megnyílt a hus a husvéti vásar és ez is jelzi az ünnepek közseletét, engegjék meg 

hogy erőben egéségben gazdag és husveti ünnepeket kivánjak mindenkinek. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Podobne prajeme. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som sa  chcel spýtať, že či teraz sa bude pokračovať v tom, v tej ponuke tých pozemkov, 

ktoré mesto nevie využívať a najako, nejakým spôsobom sú v užívaní občanov mesta. Alebo 

teda prináležia k ich pozemkom a. Lebo chcem upozorniť na Kúpeľnej hore je bývalý potok, 

banský náhon. Pozemky, ktoré sú v hornej časti ulice, tak tam keď sa vydávali tie pozemky, 

bývalá táto Székelyových záhrada, tak keď sa vymeria...odkúpilo mesto a vymeriavalo 

pozemky, tak tam vlastne bol zrušený ten potok. A vlastne od pozemku, ktorý je nad mojím na 

Kúpeľnej 35, to je Kúpeľná 37, 35, 33 tak na našich pozemkoch, cez naše pozemky ešte preteká 

ten potok, ktorý neexistuje prakticky, ale je to pozemok vo vlastníctve mesta. Ja osobne by som 

mal záujem o odkúpenie tohto pozemku. Keď by bolo možné teda postupovať takýmto 

spôsobom, ako sme to tu riešili. Chcel by som teda požiadať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči s faktickou pán zástupca.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Určite áno. Poprosím ťa potom o bližšie informácie. S majetko-právnym odborom potom 

prejdeme podrobnosti o čo ide a v prípad záujmu aj ďalších obyvateľov, keď sú takéto 

pozemky, tak budeme pokračovať. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Môžem uzavrieť? Takže uzatváram 

diskusiu. Vážení páni poslanci, vážení prítomní program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. 

Prajem vám všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem veľmi pekne za všetko.  
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