
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 30. 11. 2020 
 

 

 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 19. 

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

v termíne mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. Vítam poslancov mestského 

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

architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov 

obchodných spoločností, pani prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského 

úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci MZ zastupiteľstva boli na zasadnutie 

písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 12, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Kováč a pán poslanec Bolaček. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána poslanca Mihóka a pána poslanca Bekeho.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 19. 11. 2020 ešte nebol pre 

krátkosť času vyhotovený a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

o zasadnutie mestského zastupiteľstva slávnostného charakteru resp. zvolaného mimo 

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

zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - 

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

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 



Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
 
 

 

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. 

 

Z dôvodu ochrany zdravia pred COVIDom – 19 je povinné, ne  povinné počas konania 

zasadnutia MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné: 

 zúčastniť sa ho len v ochrannom rúšku, 

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

ochorenia, 

 zákaz podávania rúk, 

 pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m. 

 

Pristúpime k bodu č. 2, ktorým je FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - 

investícia do siete verejného osvetlenia - Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia na Ulici 

Ernesta Rótha v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň všetkým prajem. Stanovisko komisie výstavby. Komisia 

výstavby na dnešnom zasadnutí prijala uznesenie – odporúča schváliť investíciu do siete 

verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S tak ako je predložené. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja ešte predtým ako prečítam uznesenie komisie finančnej na vysvetlenie pre občanov, ktorí 

možno sledujú tento prenos z MZ a kladú otázku, že prečo v takomto termíne zasadá 

zastupiteľstvo. Na minulom zastupiteľstve sme mali jeden bod, ktorý nebol prerokovaný 

v komisiách, preto bol daný návrh, aby bolo prerušené rokovanie a aby sa tento materiál 

dostal do komisií. Komisia výstavby aj komisia finančná zasadali dnes o, o jednej hodine na 

spoločnom zasadnutí. A teda komisiu, stanovisku komisie výstavby prečítal kolega 

Drengubiak. Ja prečítam stanovisko komisie finančnej. Finančná komisia odporúča MZ 

schváliť investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. na území mesta 

v rozsahu ponuky O-20201111_E.Rotha zo dňa 11. novembra 2020 a poveruje primátora 

mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie. A tak isto finančná komisia odporúča 

schváliť, MZ schváliť navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. vo forme 

nákupu 201 ks cenných papierov, akcií, v nominálnej hodnote po 331 eur v celkovej kúpnej 



sume, cene 70 440 eur v rozsahu ponuky atď. Takže komisia finančná odporúča schváliť tento 

materiál.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje investíciu do siete verejného 

osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. na území mesta v rozsahu ponuky VO-

20201111_E.Rotha zo dňa 11. novembra 2020 a poveruje primátora mesta k podpísaniu 

príslušnej zmluvnej dokumentácie. Schvaľuje navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti  

FIN.M.O.S. vo forme nákupu 201 ks cenných papierov, akcií, v nominálnej hodnote 331 euro 

a v celkovej kúpnej cene 70 440 euro v rozsahu ponuky VO-20201111_E.Rotha zo dňa 11. 

novembra 2020 a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácii. 

Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2. 
FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava – investícia do siete verejného osvetlenia – 
Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
a) investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., 
     na území mesta v rozsahu ponuky VO – 20201111_E. Rótha zo dňa 
     11. novembra 2020 a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej 
     zmluvnej dokumentácie 
b) navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. vo forme  
     nákupu 201 ks cenných papierov ( akcií) v nominálnej hodnote á 331,00€ 
     a v celkovej kúpnej cene 70 440,00€ c rozsahu ponuky VO – 20201111_ E. 
     Rótha zo dňa 11. novembra 2020 a poveruje primátora mesta k podpísaniu 
     príslušnej zmluvnej dokumentácie 
u k l a d á  
a) vyhlásiť výberové obstarávanie – priame rokovacie konanie 
b) zabezpečiť vypracovanie dodatku ku zmluve 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 30.12.2020 

 

 

Pristúpime k bodu č. 3, ktorým sú Odpadové služby mesta Rožňava – menovanie riaditeľa a 

voľba člena dozornej komisie 



Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam, prečítam návrh. 

Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

menuje do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava Ing. 

Mikuláša Gregora na obdobie od 01. 12. až do vymenovania riaditeľa na základe výsledkov 

výberového konania. V bode 2. volí za člena dozornej komisie príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave pána Zoltána 

Breuera. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 3. 
Odpadové služby mesta Rožňava - menovanie riaditeľa a voľba člena Dozornej komisie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer  Roman Ocelník     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
                             m e n u j e 
                             do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava 
                             PaedDr.  Mikuláša Gregora na obdobie od 1.12.2020 až do vymenovania riaditeľa na  

základe výsledkov výberového konania 
v o l í  
za člena dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava 
Mgr. Zoltána Breuera  

 

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

Vám všetkým pekný zvyšok dňa.  

 

 

 

 

JUDr. Erika   M i h a l i k o v á    Michal   D o m i k  

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

 

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

 

 

 

Zoltán  B e k e      Eduard   M i h ó k  

poslanec MZ       poslanec MZ 



 

 


