
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 03. 03. 2022 
 

 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

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

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 33. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období, ktoré sa koná v termíne mimo 

schváleného harmonogramu zasadnutí. Vítam na diaľku poslancov mestského zastupiteľstva, 

pani hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polície, pána hlavného architekta a urbanistu, 

riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, vedúcich odborov 

mestského úradu. V súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením 

COVID – 19, sa rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostredníctvom 

videokonferencie. Z uvedeného rokovania sa vyhotoví  obrazovo – zvukový záznam, ktorý sa 

do 48 hodín  po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mesta a do piatich dní po 

ukončení rokovania  v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle 

mesta. Obrazovo – zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek 

bezodplat...bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. 

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 pána Ocelníka a pána poslanca Polláka.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 10. 02. 2022 bol vyhotovený 

a bol overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

sídle mesta v súlade s § 5, ods. 5 rokovacieho poriadku MZ v Rožňave, v zmysle ktorého 

program rokovania nemožno meniť ani doplniť ak ide o zasadnutie MZ slávnostného 

charakteru, resp. zvolaného mimo schválený harmonogram. Takže dávam hlasovať 

o programe, ktorý bol zverejnený a ktorý vám zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Takže za je 13 

pánov poslancov. Ďakujem, odhláste sa. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Pán zástupca môžem, môžem jednu poznámku? 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. 

 



p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Nevie, že ako to je v rokovacom poriadku, alebo ako no nevidím tu Filipa Polláka. Je menovaný 

za overovateľa zápisnice.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Aha. Pred chvíľou, pred chvíľou prihlásený ešte bol. Ďakujem veľmi pekne pán Breuer, tak 

druhým overovateľom teda budeš ty Zolko. Dobre? Miesto pána poslanca Polláka, tým, že nám 

vypadol. Ďakujem. Takže všetci sa odhlásili. Nech sa páči kto je proti? Konštatuje, že nikto. 

Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že nikto.  Teda sme schválili program rokovania.  

 

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

stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sú podnety 

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

nezaraďujú na zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného harmonogramu 

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

z predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania. 

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

návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

 

Pristúpime teda k bodu č. 2, ktorým je Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „ Pomoc pre utečencov 

v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“ 

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

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno. Počujete ma?  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Okej. Ja len veľmi v krátkosti. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval vedeniu mesta za zaradenie 

tohto bodu do rokovania MZ. Ja si myslím, že v týchto chvíľach je veľmi dôležité aby sa aj 

takéto body a takéto rozhodnutia mesta dostávali na zasadnutia MZ, aby sme aspoň touto 

troškou prispeli k tomuto celému. Chcem sa poďakovať vedeniu mesta, pánovi primátorovi za 

toto a dúfam, že budeme všetci súčinní pri odhlasovaní tohto bodu a samozrejme aj, aj pomoci, 

pomoci ukrajinským utečencom, ktorí sa dostávajú na naše územie. Ja musím povedať ešte 

toľko, že aj my ako krajskí poslanci sme sa rozhodli, že sme vyčlenili z rozpočtu 100 tisíc euro 

pre utečencov z Ukrajiny a, a pre tú vojnu, ktorá tam nastala. A chcel by som ešte to povedať, 

že keby náhodou aj mesto sa rozhodlo nejakú čiastku vyčleniť práve pre týchto utečencov 

možno do budúcna, alebo keď sa rozhodnete tak určite budem súčinný a každopádne 

zahlasujem za takéto niečo. Takže opäť ďakujem vám všetkým a hlavne vedeniu mesta. 

Ďakujem.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne pán poslanec aj za podporné slová. Nech sa páči ešte niekto do diskusie? 

Konštatujem, že nikto. A teda uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave po 1. vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre utečencov v 

súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“. Po 2. ustanovuje podmienky dobrovoľnej 

zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu. Po 3. schvaľuje bezodplatné poskytnutie 



dočasného útočiska vo Vilke Kúpele pre utečencov z Ukrajiny. Nech sa páči páni poslanci kto 

je za takýto návrh? Vidím 13 pánov poslancov. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Môžem na chvíľočku zasiahnuť?  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Neviem hlasovať. Som za.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. Ďakujem, ďakujem. Takže 14 je za. Máme ešte niekoho kto nevie hlasovať? Neevidujem 

nikoho, takže 14-ti boli za. Ďakujem môžete sa odhlásiť. Ďakujem. Je niekto proti? Edo ty si 

proti? Lebo si hlasoval za sa mi zdá. Mikrofón si zapni prosím ťa. Dobre. Takže proti. Áno. 

Áno. Takže proti nie je nikto. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania. Konštatujem, že nikto, 

takže tento materiál sme schválili. Takže ďakujem všetkým pánom poslancom. 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

1. v y h l a s u j e 

dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre utečencov v súvislosti s vojnovým 

konfliktom na Ukrajine“  

2. u s t a n o v u j e  

podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu  

3. s c h v a ľ u j e 

bezodplatné poskytnutie dočasného útočiska vo Vilke Kúpele pre utečencov 

z Ukrajiny 

u k l a d á  

zverejniť vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na úradnej tabuli a na webovom 

sídle mesta 

Z: zástupca primátora mesta 

T: 03. 03. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem 

vám všetkým príjemný zvyšok dňa a dúfam, že všetko to zlé, čo prežívame a prežívajú naši 

susedia sa čoskoro skončí. Pekný deň.  

 

 

 

 

 

Mgr. Michal  D r e n g u b i a k  Michal  D o m i k  

zástupca primátora mesta primátor mesta 

 

 

 

 

                                                            O v e r o v a t e l i a 

 

 

 

Roman O c e l n í k  Mgr. Zoltán  B r e u e r 

poslanec MZ poslanec MZ 


