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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 07. 11. 2019

p. primátor Michal Domik
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 9. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Vítam poslancov mestského 
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polícii, 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  mestského  zastupiteľstva  boli  na  zasadnutie  písomne  a  včas 
pozvaní. 
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 16, teda MZ je spôsobilé okovať a uznášať sa. 
Svoju neúčasť ospravedlnil 1 poslanec, takže ešte možno dôjde. Za overovateľov zápisnice 
menujem pána poslanca Balázsa a pána poslanca Mihóka. 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 
zasadnutia  mestského  zastupiteľstva,  ďalej  dozerajú  na  hlasovanie.  Povinnosťou 
predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho 
zasadania 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 26. 09. 2019 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  Z.  z.  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. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prosím pánov poslancov, kto má zmenu 
k návrhu programu? Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Príjemný, dobrý deň prajem všetkým. V prvom rade by som chcel 
dať návrh na stiahnutie bodu 13/6  RVRENT  s.r.o.,  Trnavská  cesta  74/A,  Bratislava   – 
zverejnenie  zámeru  zámeny  pozemkov  v  k.  ú.  Rožňava  z dôvodu,  že  nám  bola  včera 
doručená, predvčerom doručená žiadosť od konateľa firmy. Budem citovať zo žiadosti: naša 
spoločnosť dňa 01. 10. 2019 sa obrátila na mesto Rožňava so žiadosťou o zámenu pozemkov. 
Z dôvodu, že komisia mesta, komisie mesta  neodporučili mestu zámenu pozemkov žiadame 
o stiahnutie tohto bodu z programu rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 07. 11. 2019 o 9.00 hod. 
Podpísal konateľ filmy...firmy pán Dávid Andrássy. A mám ešte jeden návrh a to je doplnenie 
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bodu programu. Iste dobre viete, v utorok 05. 11. prebehlo ešte spoločné rokovanie komisie 
kultúry,  cestovného  ruchu  a regionálnej  politiky  spolu  s finančnou  komisiou,  kde  sa 
rozoberali podmienky obchodnej verejnej súťaže na služby poskytované TIC Rožňava. Toto 
rokovanie bolo vyvolané z dôvodu ujasnenia si niektorých záverov z predošlého rokovania 
komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky. Z tohto dôvodu bol tento materiál 
ešte  prerokovaný v utorok a všetci  poslanci  ho dostali  včera a teda dávam návrh,  aby bol 
zaradený ako nový bod č. 13/6 s názvom Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC 
Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava. Ďakujem.
  
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Medzi tým nám došiel aj pán poslanec Kemény. Vítam vás. Takže zmena 
programu rokovania kto je za zmenu programu rokovania? Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za  16  poslancov,  proti  0,  zdržalo  sa  0  poslancov. Konštatujem,  že  zmena  programu 
zasadnutie MZ bola schválená.
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – stiahnutie materiálu 13.6 a zaradenie nového – M. 
Drengubiak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

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

179/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e
z rokovania materiál č. 13.6. RVRENT s.r.o. – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 
v k.ú. Rožňava a zaraďuje do programu nový bod 13.6 obchodná verejná súťaž na 
služby  poskytované  TIC  Rožňava  a nájom  nebytových  priestorov  užívaných  TIC 
Rožňava

Vážení  občania.  V súlade  s rokovacím  poriadkom  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
občania  mesta  a ďalšie  osoby  majú  právo  vyjadriť  svoj  názor  po  prvé  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 druhé v bode diskusia občanov ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom 
rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút. V odôvodnených 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.
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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 mestského zastupiteľstva 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 elektronickú kartu v elektronickom 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. 

Nakoľko došlo k zmene rokovacieho poriadku MZ v Rožňave začíname bodom č. 2, ktorým 
sú Otázky a     podnety občanov  
Prosím občanov, aby vystúpili po jednom a aby sa predstavili. Nech sa páči. Môžete nech sa 
páči. Poprosím mikrofón niekto? Keď vás poprosím pani ku mikrofónu. Už, už. 

Občan mesta
Elena Šikúrová som z Rožňavy, Jovická 58. Ďakujem pekne. Helena Liptáková, bývam na 
Jovickej 58 Rožňava. Dobrý deň Klincko Adrián sa volám, bývam  v nájomných bytoch na 
Jovickej 52. Asi pred 2 mesiacmi sme...

p. primátor Michal Domik
Keď môže poprosiť trošku bližšie telefón.

Občan mesta
... sme sa stretli s pánom primátorom ohľadom rekonštrukcie a úpravy nájomných bytoch na 
Jovickej ulici. Dali sme tam niekoľko návrhov na úpravu, rekonštrukciu týchto, týchto bytov 
čo sa týka zateplenia a, a niektorých, úprav, ktoré by bolo potrebné urobiť. Je fakt, že tam 
bývajú  ľudia,  ktorí  nie  sú  po finančnej  stránke veľmi,  veľmi  dobre  zabezpečení.  Môžem 
povedať, že aj keď je tam nájomné nie vysoké, myslím, že 16 eur tam vychádza na mesiac, čo 
je nie veľká položka, ale keď sa napočítajú ostatné poplatky, ktoré sú, tak vychádza to na 150 
eur mesačne. Napr. my platíme 150 eur mesačne. Nakoľko tam, odkedy boli postavené tieto 
nájomné byty tam okrem strechy neboli urobené žiadne opatrenia. Tie byty chátrajú, bolo by 
potrebné tam vymeniť okná, aby, aby sa ušetrilo na kúrení. Kvôli ilustrácii  ale však môžem 
povedať, že má  porovnanie z nájomného bytu v Šaci, kde bývajú príbuzní mojej manželky, 
rozlohove byt je skoro autentický s týmto našim bytom, platia podobne do...dohromady okolo 
150 eur mesačne, ale majú zahrnuté do toho aj elektriku a plyn. My za elektriku a za plyn 
platíme zvlášť. Veľmi si to vážime, že pristupujete k tejto problematike takto, že sa plánuje 
tam urobiť, plánujú sa urobiť úpravy, najmä čo sa týka zateplenia a iných týchto záležitostí, 
len máme veľkú obavu, že je fakt to nájomné 16 eur mesačne nie je veľa, to nie je veľa. 
A obávam sa, že keď sa navýši to nájomné, lebo bolo povedané, že sa na tento účel zoberie 
úver, myslím si, že ostatí nájomníci nebudú veľmi pozitívne naladení na túto záležitosť. Je 
fakt ale, že tam treba tieto úpravy tam urobiť, ktoré sa tam plánujú. Neviem, keď má niekto 
nejaké otázky tak rád odpoviem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Tak keď môžem...
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Občan mesta
Nebol som pripravený na príhovor tak zato sa ospravedlňujem.

p. primátor Michal Domik
Ale  ďakujem  za  príspevok.  V pohode.  Keď  môžem  pánov  poslancov  oboznámiť 
o problematike.  Je  to  stará  bytovka.  Sú  tam  staré  okná,  kde  sú  obrovské  fugy,  týmto 
nájomníkom to tam prefukuje balkóny sú už v dezolátnom stave a taktiež tie steny opadávajú. 
Takže taký návrh som dal, že áno, nie je problém, ale 16 eur je málo, že určíme sumu, že 
zvýšené  nájomné  s tým,  že  potom  zo  štátneho  fondu  rozvoja  bývania  vyberieme  úver 
a vlastne z toho nájomného budeme vedieť splácať tento úver, aby mesto malo vyrovnaný 
rozpočet, čo privítali nájomníci aj s tým, že mali vysvetlené, že automaticky keď tú bytovku 
zateplíme, vymeníme okná tak vlastne to kúrenie a tá spotreba energií spadne a budú si vedieť 
vykompenzovať vlastne to nájomné, to zvýšenie nájomného. Takže určite už sú tie prepočty, 
že tak isto vidíme ako na MsÚ, že trošku sa zateplilo  a už je tá spotreba energie menšia. 
Takže  veríme  v  to,  a sme  si  istí,  že  keď  zateplíme  a vymeníme  okná,  vchodové  dvere 
vymeníme tak vlastne budú mať títo nájomníci peknú bytovku a to nájomné spolu s energiami 
nepôjde  hore,  ale  vystačí  im  to.  Nájomné  pôjde  hore,  ale  energie  dole  a malo  by  sa,  tá 
návratnosť sa im vráti. Takže na takúto dohodu sme sa dostali. Ďakujem pekne. Nakoľko už 
nemáme tu iných občanov, takže túto diskusiu zatváram.

V     bode č. 3 Interpelácie poslancov  
Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno všetkým. Mám len jednu otázku,  ktorú by som rád 
komunikoval v mene hlavne starších občanov Podrákoša, aj keď sú si vedomí, že to nespadá 
do  kompetencií  samosprávy.  Spôsobuje  im  ťažkosti,  že  po  krachu  potraviny  Kačka  na 
Podrákoši  nemajú  žiaden  obchod  a chceli  by  sa  spýtať,  že  či  samospráva  má  nejaké 
informácie o nejakom novom možno podnikateľovi, ktorý by chcel na Podrákoši niečo takéto 
otvoriť. Z dôvodu, že hlavne starší občania ako vravím, majú problém dochádzať iba do tých 
veľkých obchodov. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ja som sa na tú problematiku pozrel, nakoľko venujem sa aj maloobchodu. Tak zisťoval som 
že celoslovensky ich poberajú niektoré spoločnosti  tieto obchody pod seba,  či  je to Coop 
Jednota, CBA markety a takto. Musíme, mali by sme zistiť, či pán poslanec viete, že či to je 
v súkromných  rukách,  alebo  to  má  Kačka  vo  vlastníctve.  Toto  je  dosť  dôležité,  lebo 
súkromníci  sa  hneď  zbavujú  ich  a dávajú  to  iným  súkromníkom  a ponúkajú  to  iným 
spoločnostiam. Hej. Ale keď to má Kačka tak je to tam dosť, lebo je to tam blokované. Tak 
toto je asi tá dôležitá, že či tá budova patrí pod firmu Kačka, ktorá je v konkurze, alebo mali 
len v prenájme od nejakého súkromníka z našeho mesta. Toto nie som si istý. Takže určite 
môžete to prezistiť a ja sa zas môžem poinformovať u svojich nejakých partnerov, že či by 
nemali záujem tam otvoriť. Ďakujem pekne.
Pán Karol Kováč poslanec bol tu a nám zmizol. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať vedenie mesta dňa 13.03. komisia výstavba bola na 
zisťovaní  na  Ulici  letnej  vo  veci  Ladislava  Jankó  kontra  Ľubomír  Takáč  a v druhej  veci 
Ladislav Takáč žiadosť o odkúpenie pozemkov. Na základe zistenia, alebo teda na základe 
tohto miestneho zisťovania bolo zistené, že občania aj menovaní niektorí, aj ktorých sme mali 
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možnosť teda riešiť v tejto veci mali prenajaté pozemky mesta na čierno. By ma zaujímalo od 
tej doby, aké kroky urobilo mesto. A chcel by som požiadať, aby táto správa bola zaslaná na 
jednanie komisie, ktoré bude 13-teho, teda 04.12. tohto roku. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Ešte  niekto  sa  hlási  do  diskusie?  Takže  s faktickou  poznámkou  pán  poslanec 
Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň prajem. Skúšal som gombíky a tento sa podaril.  Takže chcel by som poprosiť 
vedenie mesta spojená škola na ulici Komenského. Bola tam pred pár rokmi zriadená škôlka. 
Tá škôlka v podstate, čo sa týka interiéru je samozrejme ako tak vybavená, ale to vonkajšie 
prostredie pre tie deti,  detské ihrisko nie je, nie že je nedostatočné. Či by sa tomu nedalo 
trošku venovať. Môžem sa prepnúť druhým gombíkom, alebo sa potom? 

p. primátor Michal Domik
Ja by som dal dokončiť.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
A, a, a tým pádom, tým pádom či by som nemohol poprosiť vedenie mesta, aby sa uvedenej  
problematike  venovalo.  Taktiež  čo  sa  týka  tej  školy.  Pred  školou  ten  asfalt  je  v dosť 
dezolátnom stave  tým pádom,  že  tam chodí  enormné množstvo detí.  Je  to,  je  to  zdraviu 
nebezpečné.  Keď  by  sa  to  dalo  dať  v podstate  medzi  priority,  čo  sa  týka  budúceho 
asfaltovania, alebo opráv komunikácií, chodníka pred školou Komenského. Ďakujem pekne.
Čo sa týka mojej druhej otázky. Schodisko na Krásnohorskej ulici.  Veľa krát som na toto 
schodisko upozorňoval a teraz čítam v materiály, že už vysúťažený dodávateľ, ktorý to ide 
robiť. Mňa by zaujímalo, že, že ako to ide zrekonštruovať, alebo ako to ideme robiť, či sme 
tam robili nejaký projekt, či to schodisko v takomto stave ako je, či vlastne úplne zodpovedá 
všetkým predpisom, ktoré sa tejto problematiky týkajú. Na toto by som prosil potom dajakú 
odpoveď. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Keď na daktoré otázky hneď aj viem reagovať,  takže vtedy budem reagovať.  Čo sa týka 
maďarskej školy a škôlky tak vlastne po dokončení Vargového poľa, všetky chodníky na 80% 
sú už hotové, dokončíme a ideme na Čučmianske sídlisko a to patrí taktiež do tej zóny. Malo 
by prísť výjazdové rokovanie a bola tam aj taká prosba, že 20 tisíc by malo ísť na detské 
ihrisko do tej maďarskej školy. Takže toto vieme zrealizovať budúci rok. Takže s tým nie je 
problém. Čo sa týka chodníka, vlastne schodov tak áno bolo tam vysúťažené. Bol som sa tam 
osobne pozrieť, tie schody už nespĺňali, sú to asi 30 ročné schody. Boli tam podnet, bolo od 
pána poslanca Deménya, aby sme sa tam prišli pozrieť, tak sme dali to nariešenie, aby sme 
urobili  verejnú  súťaž  na  zhotoviteľa  a chcel  by  som sa  tým pádom aj  poďakovať  firme 
VEOLIA, ktorí robia v našom meste cesty, že vlastne tam urobili nový chodník. Urobili tam 
novú cestu zadarmo,  hej,  vlastne  grátis  pre mesto.   Čo som ich poprosil,  že  keď už tam 
budeme mať postavené nové schody, tak aby aj ten chodník už bol urobený, aby vlastne pri 
tých obrovských dažďoch nezmývalo nám tam cestu, ale je tam nový asfalt. Včera večer som 
sa s pánom Bekem tam bol pozrieť. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jas som pán primátor s otázkou smeroval tam, že, že tie schody sú čiastočne vyhovujúce pre, 
pre ľudí, ktorí sa vedia na nich chodiť, ale napr. také mamičky s deťmi tak ten chodník, tie 
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schody sú spojiskom vlastne sídliska Podrákoš a,  a dole mesta,  či  napr.  sa  tam bude dať 
chodiť  do  budúcna  s kočíkom.  Že  aké  riešenie  sa  tam  prijalo,  ako  sa  ide  to  schodište 
zrekonštruovať, alebo, alebo opraviť. Toto by ma zaujímalo. 

p. primátor Michal Domik
Neviem či ste tam bol pán Balázs,

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno.

p. primátor Michal Domik
Hej,  ale  je  to  také  strmé,  že tam keď urobím aj  dajakú rampu pre kočíky tak  je  to dosť 
nebezpečné.  Či to dakto udrží ten kočík,  alebo či nedajbože pôjde dajaký s vozíkom tam, 
takže je to také, také strmé, hej, že si myslím, že tam doteraz nebolo a neriešili sme s tým, že 
aby  sme  to  robili,  lebo  nakoľko  je  to  veľmi  strmé  a ten  uhol  je  dosť  veľký  tak  by  bol 
riskantné.  A nedalo  sa  to  tam vložiť  nejaké  obchádzky  a takto,  takže  to  schodisko  bude 
opravené,  nakoľko  už  tie  betóny  sú  zničené.  Ale  môžeme  poprosiť  potom  dajakého 
odborníka, aby vám to dovysvetlil, že čo ako. Možno sa nevieme trafiť na tú vašu odpoveď. 
Ešte nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Posledná poznámka k tejto téme. Tým pádom keby som mohol poprosiť hlavného architekta 
mesta pozemky aj na pravo aj na ľavo od tých schodov sú mestské pozemky. 22 tisíc či koľko 
je tam vysúťažená cena na opravu tých schodov, či nebolo možné urobiť nejaké komplexné 
riešenie, aby, aby to bolo na nejakú dlhšiu dobu to schodisko tam a ten zjazd vyriešený, lebo 
toto v zastupiteľstve nebola táto téma, ako sa to ide opravovať, čo sa tam ide robiť. Dlhšiu 
dobu  sa  tejto  problematike  venujeme,  čo  sa  pamätá,  čo  som  tu  5  rokov,  tak  sa  tejto 
problematike  viac  krát  na  to  upozorňujeme  s kolegom  Bekem  a či  dajaké  komplexnejšie 
riešenie sa tam nedalo vyriešiť, aby, aby to bolo využiteľné pre širšiu verejnosť. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Bude odpovedať. Nie? Nech sa páči pán architekt.

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár
Ďakujem pekne za otázku, ale je to nie v mojej  kompetencii.  Ja som sa s tým nezaoberal 
zatiaľ.

p. primátor Michal Domik
Ja by som ešte to doplnil pán Balázs. Ako sám ste povedali 5 rokov ste riešili tie schody, hej. 
A teraz ideme riešiť, že či sa to nedalo lepšie, alebo tak. 5 rokov sa nevyriešilo nič. Teraz do 
oka budú schody hotové na podnet pána Deménya, že treba to, ľudia sa sťažujú, tie chodníky, 
tie schody boli v dezolátnom stave, nespĺňajú bezpečnosť pre ľudí, tak sme to urgentne riešili 
v čo najrýchlejšom, aby sa zas dali.  Ako to by mohlo byť, či by tam mohli byť betónové 
schody, či by iný prístup sa dal, zas by sme to len predlžovali, zas by tam ľudia. To čo je 
opravili sme, budú tam nové schody, je tam nová cesta. Dlhé roky to tam nebolo, je to, je to  
teraz pre dobro všetkých občanov mesta. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pred  chvíľou  som  síce  povedal,  že  posledná  pripomienka.  Chcem  pán  primátor  na  toto 
odpovedať.  Veľmi si vážim, že snažíte vlastne veľmi promptne a veľmi rýchlo riešiť tieto 
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otázky. Preto to nebolo spravené, lebo na komplexné riešenie nestačilo 22 tisíc eur a hľadali 
sme na to prostriedky, nazvem to tak, tak obrazne, že tlačilo sa na to, aby sa to vyriešilo, ale 
trebalo na to omnoho väčší finančný obnos aby sa to komplexne vyriešilo. Či bude toto to 
najideálnejšie riešenie to už samozrejme na to nechcem ja odpovedať, len preto toto nebolo 
vyriešené za tých 5 rokov, lebo sa hľadalo komplexnejšie riešenie. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem každému. Pár vecí takých úplne jednoduchých. 
Pán primátor  chcel som sa poďakovať za odpoveď na moju minulú interpeláciu ohľadom 
toho,  že  kedy  budeme  mať  Poschovu  záhradu  a Námestie  baníkov  urobené,  alebo  tie 
chodníky. Dostal som odpoveď. Ja vám budem držať palce, aby sa nám, vám to podarilo do 
konca roku 2020. Dúfam, že to vyjde. 
Druhá vec je možno trošičku by som ťa len chcel poopraviť, ja som v Rade školy na Ulici 
Komenského, na maďarskej škole a zúčastňujem sa toho stále.  Aj teraz sme to mali  pred 
týždňom a samozrejme zaznela tá otázka aj MŠ. Boli sme sa pozrieť na opravu strechy, ktorá 
sa rekonštruovala. Chvalabohu už im nezateká. Možno trošku ťa poopraviť, že išlo také moje 
dožiadanie,  alebo  taká  žiadosť  na  úrad  vlády  ohľadom toho  detského  ihriska  som podal 
a bude  to  na  40  tisíc  eur.  Ja  dúfam,  že  to  budú  rešpektovať,  pretože  boli  sme  sa  aj  so 
zamestnancami maďarskej školy pozrieť v Dobšinej. Tam je postavené podobné ihrisko. To je 
vlastne chránené oplotením a funguje to na čipový systém, aby sa to ihrisko neznehodnotilo. 
Tak dúfam, že sa podarí a, a tá škôlka bude mať toto ihrisko v tejto hodnote. 
Ďalšie čo mám, aj ma vyhľadali niektorí občania aj sa pýtali na niektorú vec, ale prišlo také 
usmernenie  k úhrade  za  nevyplatenú,  alebo  za  vyplatenú  úhradu mzdy.  Možno sa  chcem 
poďakovať aj tebe, aj možno zamestnancom, že ste nejak zachytili takéto niečo, lebo ja som si 
tiež  pozeral  faktúry  na,  na  portály  mesta,  možno sa chcem spýtať  kolegov poslancov,  ja 
neviem o koho sa jednalo, že či je normálne dať si vyplatiť mzdu za recepciu na dni mesta. 
Ale vidím, že ste to zachytili a snažíte sa, aby to bolo upravené, lebo ja si myslím, že keď sme 
poslanci tak, pardon, tak maximálne za zastupiteľstvo a za komisiu nech je tá úhrada,  ale 
ostatné veci predsa sme poslanci, čiže nejaká etika by mohla byť. Tak dúfam, že sa dopátrame 
k tomu. 
A posledná vec je taká potešujúca. Ako poslanec VÚC bol, boli  návrhy na ocenenie ceny 
KSK  a bolo  43  návrhov  na  ocenenie  rôznych  veľmi  významných  ľudí  v našom  regióne 
a našom kraji. A chvalabohu sa, samozrejme tých ocenení môže byť 5, to musím povedať, sa 
podarilo v nejakom konsenze a dohode aj s ostatnými poslancami presadiť to, že medzi tými 
5-timi ocenenými Cenou KSK bude a naše divadlo Actores, čomu som veľmi rád. A, a ja si 
myslím, že títo ľudia si na to svoje jubileum toto zaslúžia. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Keď môžem k tým ihriskám.  Ten  boj  o ten  balík.  Je  to  smutné  ako  sa 
rozdeľujú peniaze,  keď môžem z výjazdového rokovania.  Hej, a s prepáčením, že takto,  ja 
som povedal, že áno 40 tisíc pôjde na detské ihriská, ale nepôjde na jedno, ale na 2. Keď 
vieme postaviť 2 detské ihriská, tak aby sme postavili 2 detské ihriská. Aby nie na jedno sme 
dali  40  tisíc,  lebo  to  už  je  pomaličky  v pomere  k tomu  Žihadielku  a k tomu  sa  potom 
dostaneme. Ale zato hovorím, že aby dakto nám diktoval, že ako, čo môžete. Ja som povedal, 
že ani nepotrebujeme, my si tie peniaze usporíme, aby sme neboli na gombičke, že dakto nám 
bude diktovať,  že kde čo,  ako, pre koho. Budeme presúvať tie  peniaze,  čo dostávame do 
mesta, aby to bolo. Sľúbil som, áno, k maďarskej škole, zaslúžia si, potrebujú tam, potrebujú 
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aj  zateplenie,  budeme riešiť  určite  aj  obnovu fasády,  čo ste  povedal  pán poslanec.  Takže 
určite  vidíme.  Taktiež  viem  aj  o problémoch  palubovky,  taktiež  chceme  riešiť  aj  tú 
palubovku,  aby deti  mohli  riešiť.  Len za to hovorím,  že máme dajaké plány a vlastne tie 
peniaze, tých 40 tisíc sa mohlo použiť aj inde. Aj tak by sme z rozpočtu postavili tie detské 
ihriská, nakoľko ešte tento rok sa postavia 2 nové ihriská na Vargovom poli a tretie sa ešte 
doplní.  Takže  budeme  mať  3  nové  ihriská  na  Vargovom  poli  a ďalšia  fáza  je,  aby  na 
Čučmianskom sídlisku boli  ďalšie  3 detské ihriská.  A keď dostaneme 40 tisíc,  tak aby to 
nebolo jedno komplexné veľké pre určitých ľudí, ale aby keď chceme to rozdeliť, tak aby aj 
tie  ďalšie  deti.  Teraz  čo  chceme,  aby rómske  deti  sa  dívali  na  to  krásne  ihrisko zavreté 
s čipom a s prepáčením, alebo nebudem, alebo dajaké, ale aby všetci mali. Všetci sú občania 
nášho  mesta  a jasné  do  niektorých  zón  počítame  silnejšie,  pevnejšie,  aby sa  to  nezničilo 
vďaka  niektorým  neprispôsobivým  občanom.  Nech  sa  páči  s faktickou  poznámkou  pán 
Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pán primátor super. Všetko OK. Ja len som hovoril ja ako poslanec MZ, poslanec VÚC som 
dal žiadosť. Či to bude 20, 30, 40 buďme radi, tlieskajme, keď to príde. Prosím. Ja len to som 
dal, hej. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne. 

p. poslanec Pavol Burdiga
A budem rád, keď to bude.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási do diskusii. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na poslednom MZ kolega Drengubiak dal stiahnuť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov. 
Vtedy nebol  uvedený dôvod,  že prečo,  alebo vlastne  neskôr  som sa dozvedel,  že  ešte  sa 
rokuje. Jedná sa o tej záme... o tom zámere zámeny pozemkov. Preštudoval som si v podstate 
aj ten materiál z finančnej komisie spätne. Dlho sa u tohto materiály jedná, vidím, že tam je 
deadline  termín  do konca  roku 2019 a sú tam nejaké  vyhrážky ohľadne súdnych sporov. 
Nebude tento materiál do budúcna zaradený na zastupiteľstvo, aby sme sa, aby  sme o tomto 
rokovali, lebo vidím, že dneska v programe nie je. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Na to dáme odpoveď. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za  slovo.  Vážený  pán primátor,  vážení  kolegovia.  Dovoľte  mi,  aby  som 
poďakoval ako len správca cintorína všetkým inštitúciám, ako aj  obyvateľom mesta,  ktorí 
svojím dočinením sa aktívne podieľali na tom, aby obecný cintorín bol dôstojne pripravený na 
sviatky všetkých svätých, ako aj na dni zosnulých. Zvlášť by som chcel poďakovať MP, ako 
aj  štátnej  za  vyvinutie  maximálneho  úsilia  súčinnosti  ohľadom  dodržania  bezpečnosti 
návštevníkov  cintorína,  chodcov,  ako  aj  bezproblémovej  dopravy  v danej  lokalite.  Predo 
mnou už sa hovorilo o sídlisku Podrákoš, ako aj o Krásnohorskú ulicu. Touto cestou by som 
chcel taktiež poďakovať aj v mene obyvateľov sídliska, ako aj vedenia reformovanej školy za 
vyasfaltovanie tej Krásnohorskej ulici. Je to pekne urobené. Včera večer ako len pán primátor 
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spomínal, boli sme pozrieť na to. Má trošičku chybičky ako len, že práve začiatok ulici cirka 
10 m nie je vyasfaltované, ale s drteným asfaltom bol vyložené, čo cez noc dážď už načal 
a časť už odmylo. Môžem ale konštatovať, keď som sa chystal na zastupiteľstvo tak práve 
boli tam pracovníci tí, čo asfaltovali a, a tak vidím, že niečo mienia s tým robiť. Že čo nestačil 
som s nimi ako len porozprávať, či idú pokračovať ešte s asfaltovaním. Čo sa týka schodov 
tak mňa osobne by zaujímalo, že trebárs kedy sa začne ako len s opravou chodníkov, alebo 
výmenou,  lebo však vieme veľmi dobre,  že môžeme  dať  vďaku pánu Bohu, že je  také 
počasie aké je, ale samozrejme zimu, zimu máme už tuná na krku a tie schody, čo sú teraz 
vymyté, alebo vypadnuté betónmi sú veľmi nebezpečné na chôdzu a chodia tam aj starí ľudia, 
aj deti, aby náhodou nezošmykli a sa nestalo nejaké, nejaké poškodenie na zdraví. Čo sa týka 
prechodu s kočíkmi samozrejme, že ulica je tam ako len, tie schody sú strmé, ale prakticky 
tam tá časť, proste ten sklon by sa dalo ako len znížiť pokiaľ by sa dosypali, dosypala časť tej 
ulici a dalo by sa zmierniť ako len z tohto kopca, ale, ale kým nie, alebo by to bolo prácne tak 
môžem  poukázať  na  druhú  ulicu  Dovčíkovú.  Stadiaľ  bezbariérovo  je  možné  ako  len 
prechádzať. Jedine aj tam je len trošičku, trošičku chyby krásy, že minulý rok časť tej ulici sa 
vyasfaltovalo, bolo schválené, že sa vyasfaltuje Dovčíkova ulica, ale sa nedokončilo. A práve 
tá časť sa nedokončila, kde je blato, alebo na čo bolo najviac sťažností zo strany obyvateľstva 
a trebárs mamičiek, ktoré kočíkmi chodia stamaď, takže na to by mohlo sa dozrieť, pozrieť, 
že, že či tá ulica, keď minulý rok bolo ako len vyasfaltované, či bolo celé zaplatené tej firme 
ako len sa nedorobilo. Alebo keď nie  tak nejak nájsť nejaké prostriedky, aby sa ukončila  ako 
len vyasfaltovanie tej ulici. A, a taktiež vyslovujú spokojnosť obyvatelia Rožňava bani, keďže 
sú ako vyasfaltované tie ulice, ktoré, ktoré dlhé roky boli kritizované, že nie, nevedia chodiť 
po nich. Ďakujem pekne za pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Čo sa týka tých nedostatkov, tak určite pôjdeme ešte raz pozrieť. Napíšeme 
si to, aby všetky cesty mali aj začiatok, aj koniec. Hej, aby boli prepojené, spojené, aby boli 
spokojní už tí občania. A čo sa týka tých schodov. Určite to nebude na rok, alebo na polroka, 
či sa nám oplatí teraz vybetónovať, ja viem, že teraz áno idem sám proti sebe, ale logicky mi 
tam nedá, aby sme teraz išli betónovať schody, ktoré budú zrušené možno o mesiac, o dva. 
Hej. Ale dáme vám odpoveď za aký čas víťazná firma vie zhotoviť tie schody. Dobre? Aby 
ste  vedeli,  že  keď  náhodou  povedia,  že  pol  roka,  tak  áno  môžeme  rýchlo  urobiť  nejakú 
opravu, aby vlastne naši občania boli v bezpečí. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec 
Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja by som odpovedal pánovi poslancovi Balázsovi ohľadom stiahnutého 
bodu z rokovania. V súčasnosti to nie je zaradené do rokovania MZ z toho dôvodu, že sa tejto 
téme  venovala  ako  komisia  finančná,  tak  aj  komisia  výstavby  a zatiaľ,  kým  ešte  stále 
prebiehajú  rokovania tento materiál  nezaraďovať do zastupiteľstva.  Ale v budúcnosti,  keď 
budú rokovania  ukončené tak samozrejme bude ten materiál zaradení aj do rokovania MZ. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Či si náhodou nemyslíte, že ostatní poslanci by sme možnože mohli byť súčasťou vlastne toho 
rokovania,  alebo ten materiál  v podstate  by prerokovalo MZ. Predsa len je to vyšší  orgán 
mesta ako sú komisie. A, a mesto súdne, podobné súdne spory prehralo. Takže či,  či tým 
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pádom, že sú tam tie termíny, má to dosť dopad na rozpočet, budúcoročný rozpočet mesta, či 
už pri nákupe pozemkov, alebo prenájmov. Či by to nebolo dôležité dostať do zastupiteľstva, 
lebo to je dosť vážna problematika. O veľkú plochu sa jedná, o veľkú sumu a, a, a ako keby sa 
to tak tlačilo ako taký nepohodlný program...problém pred tou komisiou a nedostane sa to do 
zastupiteľstva. Lebo komisia neodporučí, aby sa to do zastupiteľstva dostalo. No tak neviem, 
či  to  je  úplne  v kompetencii  komisie,  aby,  aby  rozhodla  o tom,  že  či  to  môže  prísť  na 
zastupiteľstvo, alebo nie. 

p. primátor Michal Domik
Dobre.  Pán Balázs,  keď trošku ja stúpim do tejto  debaty.  Tak došiel  tam nejaký materiál 
o ktorom som nevedel. Ja som v jednaní so stranami a ešte nie sú dohodnuté podmienky, či 
ide aj jedna, aj druhá aj tretia strana. Ide o zámenu. Jedná sa o to, že už niekoľko rokov sa 
riešia pozemky pod cestami nášho mesta a vlastne tie pozemky vlastnia súkromníci a našiel sa 
taký spôsob, kde by mesto mohlo usporiť aj vyše milióna euro, aby sme nemuseli z rozpočtu 
dať milión. Lebo viete dobre, koľko by to stálo, keby sme to chceli odkúpiť. A jedná sa o to, 
že ako mesto by chcelo vymeniť pozemky, ktoré vlastne vlastní pod cestami KSK, hej, a za 
tie cesty, by sme chceli jeden pozemok veľký, celiství vyjednať. Teraz už na KSK som to 
vyjednal a vlastne pán poslanec Burdiga on bude potom oboznámený taktiež o tom, že aká 
zámena.  Ide tam o zámenu tých 78 tisíc  m,  ktoré KSK chcelo  od nás  za  euro a my sme 
povedali, že za euro vám nedáme, ale za tých 78 tisíc kúskovaných pozemkov, by sme chceli 
jeden celistvý pozemok, ktorý má veľkosť dajakých 33 tisíc m2. To je pod Kalváriou a ten 
zároveň by sme vedeli vymeniť trojzápočtom za tie pozemky, ktoré vlastnia súkromníci. Ale 
za  to  som to stiahol,  lebo nemôžme jednať  o tretej  strane a vynechať  KSK ohľadne tejto 
zámeny. Nemôžem len tu medzi sebou si vymeníme Jankov pozemok. Hej lebo toto. Takže 
som povedal, že musím zainteresovať aj stranu KSK. Bol som tam na jednaní a sa chystá 
materiál k nim, aby to dali, že či sú ochotní poslanci KSK odsúhlasiť túto zámenu, aby sme 
potom, vlastne mesto usporilo vyše milióna euro. Ďakujem pekne. Ale budete všetci prizvaní 
a určite bude to nie jednoduchý program, takže všetci budeme sedieť a rozmýšľať nad tým. 
Lebo najprv treba ohodnotiť. Nie je to také veľmi jednoduché, že medzi sebou si vymeníme3 
pozemky  a všetci  budeme  spokojní,  ale   budeme  potrebovať  tam  znalecké  posudky 
a vyjednávanie.  Hej  a určite  podporu  všetkých  poslancov,  aby  sme  mestu  usporili  toľko 
peňazí. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak s faktickou poznámkou.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ja len odpoviem pánovi  poslancovi  Balázsovi,  že  toto boli  presne dôvody, prečo komisie 
neodporučili,  ale  komisie  nakoľko  sú  verejné  a nakoľko  aj  v zmysle  štatútu  rokovacích 
poriadkov,  či  už  zastupiteľstva,  alebo  komisií  sa  môže  každý  poslanec  týchto  komisií 
zúčastniť. Ja sám som sa okrem tej, ktorej som členom zúčastnil naposledy 5-tich komisií. Ja 
nevidím dôvod, tak isto by ste si vypočuli presne toto isté, kvôli čomu sme sa my rozhodli 
tak, ako sme sa rozhodli. Neodporučiť to zaradiť do rokovania zastupiteľstva zatiaľ. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne za vysvetlenie. V podstate nedisponujem takým, toľkým časom, aby som sa 
zúčastnil každej jednej komisie. Len máme rôzne informačné kanály, ktorými sa poslancovi 
informácie  môžu  dostať.  Toľko  odpoveď.  Pán  primátor  držím  palce.  Je  to  veľmi  dobré 
riešenie. V podstate...veľmi jednoducho držím palce, aby sa to podarilo. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Máme  tu  november  a neviem,  či  do  konca  roka  sa  KSK  vyriešiť  túto  problematiku, 
rozhodnúť.  A deadline  z prvej  strany  je  posledný  deň  v decembri,  december  2009. 
Predpokladám, že potom nám hrozí buď súdny spor, alebo nájomné spätné. Spätné, nájomné 
plus spätné. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže keď môžem na to odpovedať. Aj pán, ktorý dal tú žiadosť o zámenu súhlasil 
s tým, takže ho poprosíme, aby dal o stiahnutie, nakoľko vie dobre, že to nejde tak rýchlo 
vyjednať a vlastne on sám potom prehodnotil, že nie je to dobrý nápad, lebo na začiatku sme 
boli o trojzámene a on potom chcel dvojzámene...dvojzámenu, o ktorej som nevedel. Aj som 
to rýchlo stopol, že toto neprichádza do úvahy, aby sme jednali bez KSK o ich pozemkoch, že 
komu ich dáme. Ako mesto že by dalo dakomu ich pozemky. Hej. Takže to neprichádza. Tak 
isto  sa  nechal,  nechal  si  poradiť  s právnikom,  že  aký má  postup.  Takže  my ho môžeme 
vyzvať, aby to stiahol a určite nám nebude hroziť potom žiadny súdny spor. Takže on sám 
súhlasil s tým, že treba to jednať. Toto nie sú veci, ktoré sa riešia mesiac, alebo 2. Hej. Takže  
toto sa ťahalo 5 rokov, alebo aj viac. Viete dobre, že to stále sa posúvalo pred nami. Snažím 
sa to riešiť, bol som na KSK, taktiež pani prednostka mi môže potvrdiť, že chystáme list aj 
ohľadom  zámeny  telocvične  a výmeny  podielu  v multifunkčnej  telocvični.  Takže  aj  toto 
riešime.  V tom istom jednom liste  dávame potom na KSK žiadosť  a predbežne  máme to 
dohodnuté a vysvetlené o čo tam vlastne ide a predbežne je taký súhlas, že áno išli by toho, 
lebo má to význam aj pre nich a aj pre nás. Takže je to obojstranne výhodné. A my sa dvaja 
musíme  dohodnúť  a až  potom  budeme  interesovať  toho  pána,  ktorý  dal  žiadosť.  Ale 
požiadame ho, dobre aby dodal stiahnutie, alebo určite dá aj svoje vyjadrenie. Nech sa páči 
s faktickou poznámkou pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Samozrejme  je  to  na  ďalšie  jednanie,  ale  momentálne  stav  je  taký,  ako  som  povedal 
v predošlom príspevku. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne za upozornenie. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, že ešte raz som sa prihlásil do diskusii. Ale predsa len som 
zabudol  na  jednu  vec,  čo  vypovažujem za  dôležité  najme  tuná  v Rožňave  a to  dodržania 
dvojjazyčnosti aspoň tam, kde situácia a úcta zo slušnosti by vyžadovalo. Pietny akt na dni 
zosnulých sa rokovité roky zabezpečoval vo dvojjazyčne. No tento rok sa tak nestalo. Dúfam, 
že sa tak stalo len nedopatrením. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pozrieme sa nato. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu.

Pristúpime k     bodu č. 4 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v     Rožňave  
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 4.
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Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény

Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník   

180/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e      n a     v e d o m i e 
Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 
2020
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dobre. Ďakujem. Dobrý deň pán primátor, vážení kolegovia. Bol som upozornený nato, že 
v tom harmonograme je termín finančnej komisie 09. 04. čo je štvrtok pred veľkým piatkom. 
To je deň, keď už sú, keď deti majú prázdniny a je tam, je tam riziko, keďže, keďže to vlastne 
niekoľko dní voľna, že by mohla byť ohrozená uznášaniaschopnosť finančnej komisie. Čiže 
dávam na zváženie, či by sa to nedalo presunúť na nejaký iný termín. A podobný problém 
môže nastať, alebo je tiež termín finančnej komisie 10. 09., čo je predpokladaný deň keď sa, 
keď sa údajne predpokladá začiatok Rožňavského jarmoku v roku 2020. A teda tajomníčka 
komisia  v tom čase má povinnosti  na MsÚ pri  výbere  poplatkov od účastníkov jarmoku. 
Takže ak by to bolo možné, teda že by v jeden deň rokovali 2 komisie. Je tam, je tam trochu 
problém, že niektoré materiály, ktoré sa predkladajú aj do komisie výstavby, aj do finančnej 
komisie. Ale keby bolo možné zosúladiť, že by boli v stredu obidve komisie a pracovníci by, 
teda  ten  program komisií  by  sa uspôsobil  tak,  že,  že  pracovníci  by prišli  predstaviť  bod 
programu na komisiu výstavby a potom by prišli na, saj na komisiu finančnú. Lebo hovorím 
je, je tam, v prvom prípade je riziko, že sa môže stať, že komisia finančná nebude uznášania 
schopná ak teda viacerí si vezmú dovolenky v ten deň a v tom druhom prípade zase by sme 
potom potrebovali  možno niekoho, kto príde ako náhradník namiesto tajomníčky komisie. 
Takže z môjho pohľadu by bolo jednoduchšie presunúť tie komisie v tieto 2 termíny o deň 
skôr. Len hovorím je tam, je tam ten problém, že, že v tom termíne zasadá aj komisia, komisia 
výstavby,  čiže  treba  aj  priestorovo  riešiť,  kde  by  sme  zasadali.  A teda  presun,  presun 
zamestnancov.  Nemusíme to nevyhnutne vyriešiť  v tejto  chvíli,  môžeme to schváliť  takto 
s tým, že do najbližšieho zasadnutia by MsÚ našiel nejaké, nejaké riešenie. Len, len chcem na 
to upozorniť, aby sme to neriešili na, lebo už sme to tento rok riešili v súvislosti s jarmokom, 
že sa to posúvalo o jeden deň, že sme to, že sme to proste na poslednú chvíľu riešili. Tak teraz 
by bolo vhodné to riešiť už, už vlastne vopred. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pani prednostku o vyjadrenie.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý  deň  prajem.  Ďakujem  za  slovo.  Práve  kvôli  tomu,  že  máme  6  týždňový  interval 
zasadnutí je veľmi ťažké tieto termíny zosúladiť tak, aby sme dodržali aj lehoty, ktoré máme 
v rokovacom poriadku, aj lehoty, ktoré nám ukladá zákon. Takže ja navrhujem, keď sú takéto 
diskutabilné termíny ako 09.04. a 10. 09. to riešiť potom individuálne najmenej 2 mesiace 
pred zasadnutím komisie, lebo no čo sa týka MsÚ nevidím problém v zastupiteľnosti. Keď aj 
tajomníčka bude vykonávať inú prácu, my dokážeme nahradiť iným kolegom tajomníka. Nám 
len  ide  o to,  aby  sa  členovia  komisie  zišli  a  aby  zasadnutie  komisie  prebehlo,  aby  bola 
komisia uznášania schopná. Takže ja ak dovolíte odporučujem to riešiť také 2 mesiace pred 
zasadnutím. Môže sa ešte presunúť aj zasadnutie komisie výstavby. Ťažko povedať teraz, čo 
sa stane.  Len hovorím preto je  to tak,  že je  veľmi ťažké pri  6 týždňovom intervale  tieto 
termíny dodržať. Aj lehoty. Ďakujem

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Dáme hlasovať, alebo dáme pozmeňujúci. Ako?  Nebol. Hej. Dobre. Takže 
dávam hlasovať.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 5.
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke
Mgr. Matúš Bischo

f
Ing. Ondrej Bolaček

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

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

   Nehlasovali:

Mgr. Zoltán Breuer    

181/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2020

Keď poprosím dáme ešte raz nakoľko nám technika zlyhala.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Pán poslanec Breuer vieme o tom, že vám 
nešiel. Menšia porucha bola. Ďakujem pekne.
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Nasleduje bod č. 6 programu, ktorým sú Zásady pre určovanie výšky nájomného a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
A pardon. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Drengubiak

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo, ale beriem späť.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 6.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta – návrh na doplnenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

182/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ v Čl. 3 bode B.o písm. j) 
a v Čl. 3 bode H. o doplnenie sadzby pre krátkodobý nájom Vilky Kúpele
u k l a d á 
„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schváleným doplnením uverejniť na 
webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019

V     bode č.  7  pristúpime  k     návrhom na  zmenu  a     doplnenie  Návrh  na  úpravu nájomného  v   
malometrážnych bytoch
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja dávam návrh, aby sa hlasovalo podľa návrhu finančnej komisie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekný deň. Budem oponovať. Ja som za návrh sociálnej komisie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže teraz som sa dostal do... Uzatváram diskusiu. Ideme hlasovať za pána, za 
návrh pána Kuhna. Prosím hlasujte.
Za 12 poslancov, proti 2, zdržalo sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 7.
Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych bytoch -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Proti:

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény   

   Zdržali sa:

Ing. Ján Lach    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga   

183/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
  s c h v a ľ u j e  

úpravu nájomného v malometrážnych bytoch na Jovickej ulici  od  1.2.2020 podľa 
odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 
u k l a d á
vyhotoviť nájomné zmluvy, resp. dodatky k nájomným zmluvám s upravenou výškou 
nájomného 
T: nájomné zmluvy priebežne
     Dodatky do 15.01.2020
Z: prednostka MsÚ

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 8.
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Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a prijatých opatreniach na 
odstránenie zistených nedostatkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč  

184/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a     v e d o m i e
správu o výsledku kontroly  „ Systém podpory subjektov  verejnej  správy 
v oblasti  všeobecne  prospešných  a verejnoprospešných  služieb  a účelov 
v regióne „
u k l a d á 
1. informovať NKÚ SR o prerokovaní výsledkov kontroly 
Z: prednostka MsÚ
T: do 18.11.2019
2.  zabezpečiť   splnenie  prijatých  opatrení   na  odstránenie  zistených 
nedostatkov  
Z: prednostka MsÚ
T: do 21.2.2020

V     bode č. 8 nasleduje Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom   
SR a     prijatými opatreniami  
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

V     bode č. 9 nasleduje VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dávam návrh, aby sa hlasovalo podľa návrhu finančnej komisie, ale ešte o doplnené, lebo ten 
návrh  finančnej  komisie  bol,  teda  termín  na  odovzdanie  vyúčtovania  najneskôr  posledný 
pracovný deň v roku. To je odporúčanie finančnej komisie. Ja by som to ešte doplnil, že do 
12-tej hodiny. Lebo sa môže stať niekedy, že vyjde posledný pracovný deň na 31. 12 a môže 
byť tam skrátená pracovná doba. Čiže, čiže schváliť podľa finančnej komisie s doplnením 
termín odovzdania je posledný pracovný deň v roku do 12-tej hodiny. Napoludnie teda. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Leskovjanská.

p. Ing. Klára Leskovjanská
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Dobrý deň prajem. Ja by som chcela v tejto súvislosti s tým vyúčtovaním upozorniť aj na to, 
že aj prípadná vratka peňazí musí byť v ten deň. Nestačí predložiť papierové vyúčtovanie 
dotácie, ale aj tá vratka a my sme z toho tituly...titulu navrhovali v tom VZN trošku kratší 
termín na vyúčtovanie dotácií. Čiže ja si myslím, že toho 31. posledný deň v roku bude pozde. 
Že mohlo by sa to dať nejako do toho 20-teho prípadne, lebo ten posledný týždeň už je aj, aj, 
aj  banky napr.  keď dostanú posledný deň peniaz,  hej,  tak nie je isté,  že v ten deň aj  ich 
prevedú a potom to bude problém pri plnení podmienok pre poskytnutie dotácie ďalšej.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No  ten  dôvod,  prečo  nám  sa  nepozdával  ten  termín  20-teho  decembra  je  ten,  že  sú 
organizácie,  či  už  športové,  alebo  kultúrne,  ktoré  môžu  robiť  podujatia  v čase  Vianoc. 
Vianočný  koncert,  vianočný  turnaj  a v podstate  by,  by  takáto  udalosť  nemohla  byť 
financovaná  z dotácie.  Takže  to  sme  považovali  za  veľké  obmedzenie.  Aj  my  sme  mali 
informáciu, že tá kontrola z kontrolného úradu namietala len to, že vyúčtovanie sa dávalo do 
15. januára. Že teda by to malo byť v tom kalendárnom roku. Takúto informáciu sme nemali 
na finančnej komisii. 

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pripomienka  pán  kolega  je  dobrá.  Nechcete  tým pádom ten  termín  dajak  zmeniť,  aspoň 
o dajaký deň skôr, predsa len, aby tieto veci prebehli, aby tu bol dajaký kompromis. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Mám otázku na pani Leskovjanskú, že ak by to bol predposledný pracovný deň? Do 12-tej či 
potom sa to stíha.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Viete čo, keď sa organizuje nejaká akcia v tom čase, hej, medzi sviatkami, tak tá dotácia je 
väčšinou poskytnutá do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca,  alebo v prvé dni. Čiže 
všetko sa dá z tej dotácie nakúpiť dopredu a by som povedala aj vyúčtovať sa to dá s tým, že, 
že napr. keď by tam mal doložiť nejaké fotografie, tak tie sa doložia následne do toho 31. 12. 
Hej. Ja len akože upozorňujem na to vyúčtovanie, že tu musia byť aj tie finančné prostriedky 
späť v tom roku, keď sa tá dotácia  poskytla.  Hej.  Čiže ja neviem teraz,  že či si to všetci  
uvedomia a či budú vedieť no tie peniaze tak vrátiť ten posledný deň, alebo ten predposledný 
deň.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No tak ako museli doteraz splniť termín do 15-teho a kto nesplnil termín do 15-teho, tak mal 
potom vážne  problémy,  napr.  nedostal  dotácie  ďalší  rok,  tak,  tak  keď  bude  teraz  termín 
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predposledný deň tak to budú musieť splniť a keď bude toho 20-teho tiež to budú musieť 
splniť.  Keď  nesplnia  20-teho  tiež,  tiež  vlastne.  Čiže  to  je,  to  je  ten  problém  bude  pri 
akomkoľvek termíne. Že to musia dodržať, nedodržia budú mať problém. Nakúpiť sa niektoré 
veci dajú dopredu samozrejme, ale neviem, nie som si istý, či napr. keď si prenajmú priestory, 
že či vedia dopredu, dopredu zaplatiť dostať vopred faktúru a zaplatiť to pred. Neviem. Nie 
som si  istý.  Proste  len,  len  sa chcem vynúť tomu,  že,  že  nejaké  organizácie,  ktoré robia 
a viem,  viem teda  minimálne  o jednom športovom klube,  ktorý  robí  vianočný  turnaj  a je 
možné, že sú aj ďalšie organizácie, ktoré vianočné koncerty sa robia, že, že by potom mali 
problém s týmto. Takže hľadám riešenie, aby sme síce na jednej strane mali akože perfektne 
v súlade všetko so zákonom akurát obmedzíme možnosti občanov využívať tieto dotácie. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Stotožňujem sa. Je to pravda. Mnohé kluby a organizácie majú toto zaužívané. Len 
chcem upozorniť  na skutočnosť aj  tú,  že tieto dotácie  sú doplnkové zdroje  pre všetkých. 
Každý má disponovať s nejakými vlastnými prostriedkami. Čiže tieto akcie sa môžu čerpať 
z vlastných zdrojov a dotácia sa môže kľudne vyčerpať v predstihu. A vyúčtovať.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Poprosím ešte pani prednostku. O vyjadrenia.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. ja ešte aj k tomu časovému limitu. Som sa zamyslela nad tým, že teraz 
znova keď príjemca dotácie dobre, zúčtuje, alebo nezúčtuje. Môžu nastať tieto 2 situácie, keď 
nezúčtuje je povinný vrátiť. Znova nezávisí od neho, závisí od banky, kedy sa ten prevod 
uskutoční. On ho môže do banky zadať, ale on nevie ovplyvniť, či ten prevod prejde do 12.00 
na ten náš  účet.  Viete.  Že aj,  aj  zákon nepočíta  lehoty  na hodiny. Počíta  na dni,  týždne, 
mesiace, roky. Že toto bude tiež trošku komplikované pre nás to dokazovanie teraz, že či to 
bolo do 12.00. Čiou vinou sa stalo, že to neprešlo do 12.00. Ja by som na hodiny, keď už tak 
na dni áno, ale nie na hodiny stanoviť lehotu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď, keď môžem troška ja vstúpiť, alebo budeme sa tak... si myslím, že dajme 
o ten deň skôr. Tých 12.00 bolo kvôli tomu, že veľakrát je to už pred Silvestrom a aby nebolo 
to, že ľudia si budú myslieť, že do tretej je MsÚ otvorený, hej, už sa to stalo akurát minulý 
rok. Hej a vlastne je tam skrátená doba, že 12 hodín 00, aby to doniesli sem, aby, aby vlastne 
ten materiál bol prevzatý a opečiatkovaný. A to doplnenie stále sa dá. Ja si myslím, že aj pre 
NKÚ je o tom, aby ten dátum tam sedel, že to bolo prinesené 31. a určite naše ženy, či sú to 
fotky, či sú tam dajaké doplnenia tak to môžu prijať už aj pozdejšie, ale len ten materiál. Zato 
sme dali ten čas. Ale tak isto pani, keď netreba tam ten čas tak dajme ten deň skôr potom. 
A by som poprosil pána Kuhna potom, aby to skúsil dajak prehodnotiť, aby dal, zmenil návrh 
a budeme hlasovať, aby sme sa pohli ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dobre  tak  ja  mením  teda  ten  návrh.  Čiže,  čiže  bolo  by  to  tak,  že  termín  vyúčtovania 
a doručenia  vyúčtovania  najneskôr  v  predposledný  pracovný  deň  do  12.00.  Tam  v tom 
prípade banky sú povinné do 24 hodín uskutočniť prevod, a keď to bude teda predposledný 
deň tak tam proste minimálne keď do 8 pošlú tie  peniaze,  tak na druhý deň to musí byť 
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prevedené. To je  podľa zákona. Čiže tam potom by nemal byť žiadny problém. Ak neprídu 
peniaze do konca roku, tak urobili oni chybu. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Viacerí  prikývli.  Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána 
Kuhna o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Čiže  pozmeňujúci.  Schváliť  návrh  VZN  so  zmenou,  že  termín  vyúčtovania  a doručenia 
vyúčtovania je najneskôr predposledný pracovný deň v roku do 12.00. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Teraz hlasujme o celkový návrh. Ďakujem. 
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

185/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
              p r e r o k o v a l o 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta a 
u z n á š a   s a 
na Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta podľa odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského 
majetku s nasledovnou úpravou: s termínom vyúčtovania a teda aj doručenia 
vyúčtovania najneskôr v predposledný pracovný deň v roku do 12.00 hod.

              u k l a d á
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta

              Z: prednostka MsÚ
              T: do 22. 11. 2019

V     bode č. 10 nasleduje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   
a drobné stavebné odpady na území mesta 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kováč.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení diváci. Mám pozmeňujúci návrh 
k tomuto  materiálu.  A navrh...a  tento  znie:  navrhujem navýšiť  sadzbu  dane  za  nevýherné 
automaty, za výherné automaty, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva o 10%. 
Ostatné dane navrhujem zachovať v pôvodnom stave. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nezdá sa byť zlý návrh kolegu Kováča. chcem sa opýtať s kladnou infláciou sa uvažuje, sa 
počíta,  ale  záporná  inflácia  sa  neberie  do  úvahy,  takže  vlastne  automaticky  vychádza 
minimum tých 3,8% čo ideme navyšovať. Podľa čoho sa vyberal ten kľúč, že niektoré dane sa 
zvyšujú o 3,8%, niektoré o 10%. Čo je kľúčom toho. Tak isto sa zvyšujú dane za, za odpadky, 
kde, kde v podstate sme dlhodobo informovali o tom, že , že obrovské množstvo prostriedkov 
sa ušetrí na zbere odpadu v meste Rožňava. Takže na základe...  hlavná otázka je, čo bolo 
kľúčom, že niečo o 3,8% niečo o 10%. 

p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to odpovedať. Tak jedná sa o to, že ten kľúč...mohli by sme zdvihnúť, ako 
sami vidíte, teraz je to aj v televíziách, v médiách, v novinách všade, že napr. aj primátori 
krajských miest, že idú zvyšovať dane. Ja som bol úplne proti tomu, nakoľko občanom vieme 
zdvihnúť len tak dane, ak dostanú za to služby a som povedal, že tento rok áno tie služby 
dostali,  ale  budúci  rok  taktiež  budú  dostávať,  aby  videli,  že  robia  sa  chodníky,  robia 
a stojanoviská komunálneho odpadu a robia sa detské ihriská a robia sa cesty a robí sa všetko 
v meste a zobral som to ako dosť závažné, aby sme tento rok, na budúci rok už zdvihli o tých 
10% dane. A myslím si, že je to dosť rozumné na to, že aby sme ich najprv pripravili, že áno 
a ukázali  a hlavne  vysvetlili,  že  prečo.  Čo  sa  týka  komunálneho  odpadu,  tak  komunálni 
občania dneska platia 25,50, ale celkový vlastne celkový odpad nás stojí 50 euro na 1 osobu. 
Takže  keby sme mali  dostať  sa  na  tie  čísla,  aby to  bolo  100%-né,  aby mesto  nemuselo 
doplácať takže by sme to museli zvýšiť komunálny odpad o 100%. Takže miesto 25,50 by 
občania museli platiť 50 euro, aby mesto nemuselo doplácať z rozpočtu. Vďaka kontrolným 
opatreniam sme z tých 50 euro momentálne zišli už na dajakých 42 euro. Takže čo sa týka 
mesto usporilo okolo 120 tisíc euro na komunálnom odpade, že sa bude platiť menej ako 
v roku  2018.  Ale  ešte  ďalšiu  alternatívu,  ešte  máme  tam  ďalšie  možnosti  zníženia  ceny 
komunálneho odpadu na rok 2020, čo nebud... čo by malo vychádzať možno okolo 130 – 150 
tisíc,  takže by sme sa tam už dostali  možno na cenu nejakých 39 euro. A tým najväčším, 
najväčšou úsporou by bolo, ak by mesto prevzalo zber komunálneho odpadu do vlastných 
rúk. A vtedy by sme sa mohli pohybovať okolo tých 25,50 až do dajakých 30 euro. Ale kým 
nevieme presne, že koľko nás to vyjde, čo sa teraz robí analýza, že keď si vezmeme vlastne 
tne zberový dvor do vlastných rúk, tak vtedy by sme chceli určiť už tú cenu úplne, aby sme 
teraz zbytočne nezdvíhali. Zdvihneme a potom bude to treba riešiť. Takže sme ešte na budúci 
rok nedvíhali  dane ani  dane komunálneho odpadu, kým nevyčistíme a nevyčíslime presné 
čísla,  koľko nás  ten  odpad bude stáť.  Takže  zato  sme sa  rozhodli,  že  áno dane  sa budú 
zvyšovať, lebo sa musia, ale nie na budúci rok, ale budúci rok zvýšime na ďalší rok, už keď 
budeme vedieť všetky náklady na komunálny odpad a taktiež uvidíme ako vlastne dopadnú, 
ako dopadnú tieto nové zákony, ktoré vlastne vyšli v parlamente, ako zasiahnu vlastne naše 
dane a o koľko sa nám navýšia potom na mzdy peniaze a koľko nám bude vlastne v rozpočte 
chýbať.  Ale  nakoľko  robíme  úsporné  opatrenia,  tak  určite  mesto  bude  naďalej  v dobrej 
kondícii, čo verím, že vydržíme tých 10% ešte oželieť na budúci rok a tým urobíme poriadok. 
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Takže toto je asi celé, prečo sme sa rozhodli. Čo sa týka tých 3,8 áno bola tam záporná, čo 
sme si všimli a vlastne tých 3,8 nevychádza odkedy to bolo spočítané, lebo len plusové sa 
počítali,  ale  mínusové sa neodpočítavali.  Takže  to  číslo  nesedí,  takže  aj  kvôli  tomu sme 
nereagovali čo sa týka 3,8. Zbytočná veľká byrokracia by bola, aby sme zvýšili o tú infláciu, 
ktorá vlastne 6 rokov sa nedvíhali dane. Takže to by sme brali ako za dosť veľkú byrokraciu, 
že všetko prepracovať a vlastne do mestskej kasy by to prinieslo len takú malú určitú čiastku 
peňazí.  Takže sme sa dohodli  s poslancami,  že tento rok nebudeme dvíhať dane,  ale  sme 
vybrali áno tieto určité kolónky, ktoré sú hazardné hry a takto, nakoľko si myslím, že  toto by 
sme mohli  vybrať,  vyňať z toho a toto zdaniť.  Lebo toto vlastne našich občanov nezaťaží 
a vlastne  si  myslím,  že  títo  ľudia,  ktorí  obchod...vlastne  nie  obchodujú,  ale  podnikajú 
s hazardnými hrami a majú dosť veľké zisky, tak vlastne môžu prispieť taktiež do našej...do 
nášho rozpočtu, aby sme to mohli vrátiť našim občanom mesta. Takže asi takto sme sa to 
snažili  dať  dokopy  a kvôli  tomu  dneska  nezvyšujeme  dane.  Nech  sa  páči  pán  poslanec 
Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. Ja len dopoviem, že podľa návrhu pána Ing. Kováča práve to zvyšovanie o 3,8% 
nebude a kľúč, kľúč sa hľadal aj vo finančnej  komisii,  kde vlastne sa rozhodovalo presne 
o tom, aby tie, aby  tie dane sa nedotýkali základných existenčných potrieb obyvateľov. To je 
daň za nehnuteľnosť a pod. aj daň za smeti. Čiže tieto dane sa neriešia a tam bude navýšenie 
0, čiže žiadne. Iba tieto ako už povedal pán primátor a myslím, že ešte upresní to pán Ing. 
Kováč. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Dobrý deň prajem. Ja by som sa len chcel opýtať tam v jednej časti toho materiálu sa píše, že 
daň za psa v bytovom dome je  13,62 a v rodinnom dome  30,01.  Že či  to  nie  je  opačne 
náhodou.

p. primátor Michal Domik
Áno bol, bol tam preklep, takže to sme si všimli.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Dobre. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne pánovi Drengubiakovi, že mi pomohol. O to kratšie bude moje vystúpenie. 
Naozaj  môj návrh hovorí o tom, že zbytočne budeme navyšovať dane o 3,8%, ktoré som 
nemenoval,  nakoľko  administratívna  záťaž  súvisiaca  s listami,  s informáciami,  s výmermi 
o zmene, o zmene výšky za odpad napr. komunálny neprinesie, alebo teda je oveľa drahšia 
ako samotný výnos tých 3,8%. A zároveň chcem povedať, že v nasledujúcom období u týchto 
4 komodít,  resp.  u týchto  komodít  za výher...teda  výherné  automaty,  nevýherné  automaty 
a tak isto prenájom verejného priestranstva budem budúci rok iniciovať v koaličnej rade aj na 
zastupiteľstve ešte väčšie zvýšenie, radikálnejšie zvýšenie. A to z toho dôvodu, v minulosti ak 
si spomínate som bol účastní pri občianskej neposlušnosti proti a výherným automatom ako 
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takým a myslím si, že je opäť sa treba k tejto téme vrátiť. Výherné automaty vôbec nepatria 
podľa mňa do tohto mesta a som zástancom toho, aby minimálne z námestia odišli všetky 
výherné automaty a pokiaľ to bude možné aj z čo najširšieho okolia okolo centra.  Pretože 
spôsobujú aj  v tak dosť zložitých sociálnych podmienkach nášho obyvateľstva ešte väčšie 
problémy v medziľudských vzťahoch v rodinách. Takže toľko zdôvodnenia. Ďakuje pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Ja len na dovysvetlenie pánom kolegom, ktorí neboli na stretnutí finančnej 
komisie. Snažili sme sa tam v podstate ísť kľúčom nezvyšovať všetky dane a poplatky plošne, 
ale, ale si to nejak vysvetliť,  ktoré áno, ktoré nie. Ako príklad uvediem napr. poplatok za 
drobný stavebný odpad, ktorý je momentálne v Rožňave v hodnote 70 eur za tonu, pričom pri 
10%-nom zvýšení by to bolo 78, čo už je maximálna zákonom uložená hodnota. Len pre 
porovnanie  Košice  pýtajú  25  eur  za  tonu,  hej.  Čiže  nechceli  sme,  alebo  v niektorých 
položkách sme nechceli mať toto zvyšovanie a dostávať sa zbytočne vysoko. A potom prišiel 
tento kompromisný návrh vlastne položky, ktoré sa najviac týkajú toho života občanov nechať 
zatiaľ nezmenené a zvýšiť len už teraz menované položky zatiaľ. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len doplním to čo už povedali kolegovia a pán primátor. Tá, tá logika, alebo filozofia, že 
prečo  niektoré  áno  a niektoré  nie.  Daň  z využívania  verejného  priestranstva.  Ak  niekto 
využíva verejné priestranstvo, tak ho zvyčajne využíva na podnikateľské účely a má z toho 
nečjaký zisk, tak z toho zisku zaplatí vyššiu daň. Ubytovanie to isté. Je to na podnikateľské 
účely, je z toho nejaký zisk, takže tam sa to zvýši. Predajné automaty tak isto za účelom zisku, 
hracie prístroje tiež za účelom zisku. To, že má niekto nejakú nehnuteľnosť nie je zárukou 
toho, že má z toho nejaké príjmy. Áno iste niekto môže mať nehnuteľnosť, ktorú prenajíma 
tiež, ale, ale keď niekto vlastní byt, v ktorom býva tak z toho nemá žiadne, žiadne zisky a, 
a takže zvyšovať daň sa nám zdalo nevhodné v súčasnosti. Tak isto daň, daň zo psa. Mať psa 
väčšinou nie je, možno že sú aj nejakí takí, že robia nejakú podnikateľskú činnosť so psom, 
ale väčšinou je to, väčšinou je to z iných dôvodov a takže to boli dôvody, že prečo tieto dane 
v súčasnosti  nebudeme  zvyšovať.  Alebo  teda  finančná  komisia  odporučila  tieto  dane 
nezvyšovať. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte ja keď môžem na také vyjasnenie. Hej jediná položka bola daň za ubytovanie. 
Robí to asi za rok 1 700 euro. Sme sa rozhodli, že sa investuje naspäť do ob...oblastne vlastne 
do cestovného ruchu a budeme usporiadávať také akcie a pozývať také skupiny ľudí, ktorí tu 
budú bývať, aby sme im zaplnili tieto ubytovacie zariadenia. Že vlastne vrátime im tieto dane 
naspäť, aby sa mohli aj oni rozvíjať. Takže. A teraz automaticky s tými daňami prispejú na to, 
na rozvoj cestovného ruchu v našom okrese. Takže chceme takú spoluprácu aj s nimi a určite 
uvidia to aj priamo, že do čoho sme vlastne investovali tie peniaze, tých 1 700 euro čo vlastne 
príde nám za rok. Takže tam sme mali také nie celé čisté svedomie, ale vlastne ide o to, aby 
sme  ten  cestovný  ruch  rozvíjali  a vrátime  im  to  v rámci  takého,  že  usporiadame  tu  také 
podujatia, ktoré zaplnia ich ubytovacie kapacity. Nech sa páči pán poslanec Balázs.



23

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem či ja mám iný materiál, ale sadzba daní zvýšená o 10% pozemky, orná pôda, záhrady, 
stavby  na  bývanie,  samostatne  stojace  garáži,  byty,  tak  isto  byty,  nebytové  priestory  na 
podnikanie, nebytové priestory na iné účely. Takže mám iný materiál? Lebo toto všetko sa 
zvyšuje 10%-tami. Alebo si dačo zle vysvetľujem? Neviem. Hovoríme, že vlastne sa...všetci 
vieme, že končí zmluva Brantneru. Načo ideme teraz zvyšovať tie smeti, tie odpadky, keď, 
keď  zase  sa  tu  bavíme,  krásny príklad  bol  ten  stavebný  odpad.  Keď dakto  má  5,  7  ton 
stavebného odpadu, jedno auto, som zvedavý kto koľko krát niekto zaplatil 490 eur za tonu, či 
vlastne za tú fúru. Ale, ale máme to tak. To je jedno. Čiže načo ideme zvyšovať, keď aj tak 
v podstate o rok končí a celá koncepcia sa ide, sa ide zmeniť. Okrem toho by som sa chcel 
opýtať,  či ten krát...čas sa kráti.  Tá, tá VOS bude trvať dosť hodnú dobu. Lepšie na túto 
otázku by odpovedalo vedenie mesta. V podstate viete odhadnúť, koľko mesiacov sa môže tá 
súťaž naťahovať  a my ako poslanci  mesta  nemáme žiadnu informáciu  o tom, či  to  ideme 
prevziať do vlastných rúk. Či už je dajaké rozhodnutie,  alebo,  alebo to ideme súťažiť  do 
budúcna. Asi toľko. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre.  Takže  by  som odpovedal,  čo  sa  týka  áno rozpráva  sa  o tom ja  osobne to  chcem 
prevziať  do vlastných rúk,  nakoľko je  tam úspora 250 tisíc  ročne.  Hej.  K tomuto môjmu 
presvedčeniu sú čísla, ktoré vlastne určite zbytočne budem rozprávať v hrubých číslach, lebo 
aj tak budete oponovať. Takže sa teraz do najbližšieho zastupiteľstva chystá materiál, aby ste 
videli,  koľko  nás  budú  stáť  zamestnanci,  ich  platy,  autá,  spotreba.  Takže  všetky,  všetky 
náklady na zberový dvor budú vyčíslené a porovnané momentálnu situáciu.  Takže zato už 
niektorý poslanci vedia, lebo som ich poprosil, aby nelobovali, aby nám sem nenosili firmy, 
ktoré by mohli naďalej zvážať ten zberový dvor, lebo ja budem proti. Budem proti tomu, aby 
to robila súkromná firma, nakoľko každú firmu musíme osobne kontrolovať a len vďaka tým 
kontrolám vedeli sme usporiť tieto peniaze a už do budúcna fakt nechcem, aby sme my boli 
policajtov posielali, alebo ľudí za každým autom. Lebo systém neexistuje. Stále sa dá obísť, 
keď to bude robiť dajaká súkromná firma. Ale k tomu môjmu presvedčeniu musím doniesť 
materiál,  vypracovať  materiál  koľko vlastne  nás  zberový dvor  vo vlastnej  réžii  bude stáť 
a tam budem potrebovať aj vašu podporu  a hlavne určite musíte sa najprv pozrieť do tých 
materiálov. Pán Balázs áno bol tu materiál, že áno tak ako iné mestá zdvíhajú, dvíhajú dane, 
máte pravdu, ale ja som zastihol to, že tu bol pozmeňujúci návrh, že mi nebudeme dvíhať 
dane. Hej, takže ten návrh prišiel od pána Kováča a tak isto od klubu poslancov, že áno tento 
rok, na tento rok neodsúhlasíme zvyšovanie daní na budúci rok. Takže sme s tým stotožnení 
asi všetci a si myslím, že jednoznačne toto budeme, vlastne za to budeme hlasovať. Nech sa 
páči s faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Pre  istotu  zopakuje  pre  pána  poslanca  Balázsa.  Vtedy  to  nepochopil  správne.  Nejdeme 
zvyšovať, návrh pána poslanca Kováča bol, aby sme zvýšili len tie 4 položky, nič iné, o 10%. 
Materiál síce bol do komisií predložený, ale po prerokovaní komisií sme sa rozhodli iba tieto 
4 položky zvyšovať. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Páni kolegovia neviem, či  si zo mňa srandu robíte,  ale predložíte nám materiál,  kde idete 
zvyšovať  dane  o 3,8,  o 10%.  A teraz  mi  tu  na  zastupiteľstve  ide  tvrdiť,  že  vy  zvyšovať 
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nejdete. Je tu jeden návrh pána Kováča, ktorý som povedal, že áno je, je úžasný, dobrý. Ale 
vy  ste  nám  predložili  materiál  zo  všetkých  komisií  a zo  všade,  kde  navrhujete  tie  dane 
zvyšovať. Tak mi nerozprávajte, že nie. Tak, tak áno to čo pán Kováč povedal je správne, to 
je  ten  pozmeňujúci  návrh,  ktorý  možná  prejde,  možná  nie.  Hej.  Takže  materiál  máme 
zvyšovanie daní. Taký materiál mám pred sebou. Hej. Takže možná prejde, možná nie pána 
Kováča návrh. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Poprosím pána Halyáka, nech sa páči, do diskusie sa hlási.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Materiál je pripravený v súlade s rokovacím poriadkom podľa odporúčania 
komisie finančnej. Je tam aj tabuľka zvýšenie 10% aj 5% pre ilustráciu. Pre ilustráciu. Ale 
samotný text VZN je upravený podľa odporúčania komisie finančnej. Ak už mám slovo ešte 
by som upriamil vašu pozornosť, aj pán primátor hovoril, že dá sa povedať, že Slovenskom sa 
valí  vlna  zvyšovania  miestnych  daní.  Len  pre  vašu  informáciu  vám  poviem  návrhy  v 3 
mestách.  Trenčín  daň  z nehnuteľností  o 35%,  komunálny  odpad  o 10%.  Martin  daň 
z nehnuteľností o 20%, komunálny odpad o 3 eurá, daň za ubytovanie 100%. A Prešov danilo 
25%, komunálny odpad o 50%. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte sa hlási pani Lekovjanská.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ďakuje za slovo. Ja by som doplnila kolegu a poprosila by som aj vás pá...páni poslanci, aby 
ste zvážili vaše rozhodnutie, pretože obdržala som už predbežné údaje do rozpočtu budúceho 
roka,  kde  by  sme  mali  dostať  podielové  dane  vyššie  okolo  200  tisíc.  A len  výdavky  na 
školstvo sa nám zvyšujú o vyše 400 tisíc eurá na budúci rok. Jednoducho my tie výdavky 
nebudeme mať z čoho pokryť. A keď ste si všimli tú tabuľku, ktorú ste dostali, tak to 10%-né 
navýšenie nám v reály by robilo kolo 150 tisíc eurá. Čo nám bude v rozpočte budúceho roku 
chýbať.  My máme  pripravený...ja  som tento  týždeň  pozbierala  všetky  údaje  do  rozpočtu 
budúceho  roka.  Zajtra  by  sme  si  prvý  krát  mali  sadnúť  s pánom  primátorom  a s pani 
prednostkou k jeho prezretiu a zosúladeniu a musím vám povedať, že premietnutie  navýšenia 
energie,  energií  do  pre  všetky  naše  organizácie,  pre  mesto,  premietnutie  navýšenia  10% 
z miezd, ktoré sa netýkajú len prenesených kompetencií, čo vykrýva štát v dotácii, ale to sú aj 
originálne kompetencie a ostatní zamestnanci, to je čiastka, ktorá je do milióna eur a my toto 
nebudeme vedieť vykryť.  My nebudeme vedieť  schváliť  rozpočet,  lebo bude z toho titulu 
nevyrovnaný.  A my  tie  základné,  základné  výdavky,  ktoré  vychádzajú  jednoducho  zo 
zákonov a zo zmlúv my v prvom rade tieto musíme pokryť. Čiže potom v tomto prípade, hej, 
keď  nebudeme  mať  tieto  peniaze  tak  ako  hovoril,  ja  som  hovorila  s pánom  poslancom 
Kuhnom pred  zasadnutím,  tak  on  hovoril,  že  budeme  škrtať  výdavky.  Ale  my  základne 
výdavky  nebudeme vedieť  zoškrtať,  lebo  tie  vychádzajú  zo  zákonov  a z už  uzatvorených 
zmlúv. Čiže ja by som vás chcela poprosiť, aby ste zvážili vaše rozhodnutie v súvislosti so 
zmenou týchto daní.  Je  to to  navýšenie 10%-né si  myslím,  že pre naše mesto,  alebo pre 
občanov tohto mesta, vlastníkov majetkov nie je také výrazné. Keď si zoberieme, ja čo som sa 
pozerala, že jeden byt v priemere okolo tých 70 m2 sa platí 17 eurá a to navýšenie je o 1,70 
eura. Si myslíte, že je to také nezvládnuteľné pre, pre tých občanov? Ja z pohľadu financií 
a zabezpečenia financií pre mesto na budúci rok toto som si považovala za povinnosť vám 
povedať. 
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Poprosím ešte pani Balážovú do diskusie.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Príjemný deň vážení páni poslanci, vážení prítomní. Dovoľte mi, 
aby som nadviazala na príhovor pani Ing. Leskovjanskej nakoľko tiež sa ma to dotýka, či už 
ako  občana,  ale,  ale  najmä  ako  že  z titulu  funkcie  dozerať  na  rozpočet  mesta,  na, 
nafinancovanie  chodu mesta.  Nie je príjemné vydávať peniaze z vrecka,  ale vieme všetci 
dobre, že ani elektrárne, ani vodárne, ani plynári sa nás nepýtajú, či sa nám to páči, alebo nie. 
Jednoducho  zvýšia  ceny  a musíme  to  platiť.  Nepovažujem  za  správne  sa  nezaoberať 
problematikou  navýšenia  daní  a to  aj  z toho  dôvodu,  že  je  to  dostatočný,  alebo  jeden 
z rozhodujúcich  príjmov  rozpočtu  mesta  mimo  podielových  daní,  ktoré  nám  štát  buď 
garantuje, alebo aj negarantuje. Daň z nehnuteľností mimo ostatných, nehovorím o smetiach, 
lebo pán primátor smeti...je to poplatok a o tomto navyšovaní sa ani v návrhu mesta, alebo 
mojom  neuvažovalo.  Ale  čo  sa  týka  položky  dane  z nehnuteľností,  ktoré  vlastne  každá 
komisia ako keby trošku obišla, alebo, alebo nesúhlasila si myslím, že je práveže táto položka 
podstatná pre príjem mesta. Keď hovoríme o rozpočte na budúci rok treba potom zvážiť ak to 
nebude dostatočne,  resp. nebudeme náležite zvyšovať tieto dane, že budeme musieť škrtiť 
dotácie,  budeme  musieť  škrtiť  participatívny  rozpočet  a ďalšie  veci,  ktoré  nepatria  do 
základných  funkcií  mesta  a  ktoré  teda  nemusíme  finančne  vykrývať.  Tak  ako  hovorila 
kolegyňa my sme si na to, pani Ing. Leskovjanská, my sme si sadli na prepočet, čo by sa to,  
alebo ako, v akej miere sa to občanov týka a presne ako hovorila 1,70 na trojizbový byt. Hej. 
Čiže kde inde a za rok, nie je to mesačne, je to rok. Prosím vás o zodpovedné, zodpovedný 
prístup pri hlasovaní o tomto materiály, keďže nároky stúpajú. Chceme občanom dávať nové 
chodníky, nové ihriská atď., ale musíme mať zabezpečený aj určitý príjem do mestskej kasy. 
Ďakujem vám pekne za pozornosť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kemény. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  V tomto bode odznelo často TKO, teda  komunálny odpad,  poplatky atď.  Ja  sa 
chcem spýtať, lebo tu bude prezentovaný zámer na budúce zastupiteľstvo predložiť materiál 
zberný dvor atď., aby sa tam uviedlo a pýtam sa, že kde vlastne budeme skladovať. Aby sa to 
riešilo nie len technika, mzdy atď., technologické zabezpečenie, materiálne, ale či sa uvažuje, 
keď vieme odpovedať, kde sa bude uskladňovať ten komunálny odpad.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem povedať. Sú tu viac alternatív. Máme ponuku aj z firmy Kosit. Otoria pre nás 
zvlášť jednu kazetu a vieme podpísať zmluvu na 10 rokov. A taktiež si myslím, že sa otvorí 
konkurencia aj vo firme Brantner a asi tak na to sme. Prinaj...jasné, len hovorím, že už keď je 
konkurencia, tak už vieme súťažiť a vieme tú cenu ešte znížiť. Takže kde to už je vyriešené. 
A za koľko vyriešime. Ale je tu ešte alternatíva do budúcnosti určite bude treba otvoriť...boli 
sme na sedení 3 primátorov, primátora Rimavskej Soboty a primátora Revúcej a určite ide 
doba,  keď aj  keď tu  bol  boj  proti  spaľovniam tzv.,  ale  momentálne  trend v celej  EÚ sú 
spaľovne. Sú šetrnejšie a vlastne len treba ľuďom vysvetliť, čo sú moderné v dnešnej dobe 
moderné spaľovne. Napr. aj vo Viedni priamo v meste je jedna spaľovňa a my obdivujeme 
Fínov, obdivujeme Rakúšanov a u nich to funguje a neukladajú ten odpad len tak na zem, 
z ktorého  si  myslím,  že  oveľa  je  to  neekologickejšie,  keď  to  len  sypeme  na  zem.  Ale 
alternatíva je to, že firma Kosit nám ponúkla otvorenie jednej kazety a dohodnutú cenu na 10 
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rokov. Že vieme sa dohodnúť na rovnakej cene. Takže by sme mali zabezpečený komunálny 
odpad na 10 rokov, uloženie. To je iba alternatíva, ale automaticky som rád, že sa otvoril 
konkurenčný boj, že nie je tu monopol firmy Brantner, takže tá cena je už, môže sa hýbať len 
dodolal. Takže čo sa týka toho uloženia máme vyriešené. A ešte je tá alternatíva, že v našom 
trojuholníku  Rožňava,  Revúca,  Rimavská  sa  postaví  jedna  elektrá...vlastne  spaľovňa, 
spaľovňa, kde vlastne tá spaľovňa vyžaduje obnos komunálneho odpadu a za to sme sa museli 
my  tri  okresy  spojiť,  aby  sme,  či  ideme  do  toho,  alebo  nie  a bude  to  vyjednávané  na 
ministerstve.  Takže sú dajaké lokality.  Len viete  ako dneska.  Zato som povedal,  že  treba 
informovať  ľudí  čo znamená  spaľovňa,  akú má funkciu,  koľko škody urobí,  čo  každý si 
myslí,  že  to  je  škodlivé  a pritom  keď  človek  sa...  Áno  dávam  za  pravdu,  čo  sa  týka 
Krásnohorskej Dlhej Lúky nebolo to, vlastne to územie nebolo akurát v dobrej polohe, lebo 
bolo to medzi horami a tam vlastne ten vzduch neprúdil. Tak mohlo, malo to úplne by malo to 
hej dajaké nepriaznivé účinky. Ale si myslím, že na dobrom mieste, kde je otvorený priestor 
tak tá spaľovňa sa môže postaviť. Dakde medzi našimi troma mestami, dakde úplne mimo 
obyvateľov obcí, alebo takto. Takže do budúcna určite aj táto alternatíva existuje tu, čo nie len 
my budeme robiť, ale sme chceli predbehnúť dobu. Takže celoslovenský, ale si myslím, že aj 
celoeurópsky sa to bude stavať. Takže na dovysvetlenie. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len krátka reakcia na kolegu Balázsa, že teda či zvyšujeme, alebo nezvyšujeme dane. To 
budeme vedieť po hlasovaní. Ja v tejto chvíli nemám kryštálovú guľu, že či zvýšime dane, či 
nie. Môžem povedať len toľko, že do komisie finančnej išli 3 návrhy z MsÚ, ktoré tu máme aj 
v tomto materiály, aby sme boli s ním oboznámení. Finančná komisia odporúčala ten návrh 
3,8 s tým že ale vypustia sa daň z nehnuteľností, daň zo psa a daň z drobného komunálneho 
odpadu. To bol návrh finančnej. Podľa toho bol spracovaný návrh. Kolega Kováč mal iný, iný 
tuná  návrh  predniesol  a MZ rozhodne,  alebo  nerozhodne  o navýšení.  A ešte  jedna  krátka 
reakcia na pani Kláru Leskovjanskú. Áno dneska som bol o tomto informovaný. Prvý krát 
som počul, že je nejaký problém s rozpočtom bude. Vo finančnej komisii sme ešte nemali 
takúto informáciu, že bude, bude nejaký  problém s rozpočtom. Takže k tomu sa v tejto chvíli 
neviem vyjadriť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Súhlasím pán primátor s vaším zámerom v podstate ohľadne čo sa týka odpadov prevziať do 
vlastných rúk. Veľmi dobrá myšlienka. Je to boj na dlhé trate a preto som mal poznámku, že 
postrádam informácie. Tak jak kolega povedal, kde to budeme uskladňovať, ako to budeme 
voziť tam. Tým pádom investície. Či budeme mať na tie investície cash flow. Kolegyňa Klára 
Leskovjanská,  alebo  vedenie  mesta  z čoho  budeme  tú  techniku  nakupovať.  Čo  sa  týka 
elektrárne Krh. Dlhú Lúka je v tej istej rožňavskej kotline ako Rožňava, ale, ale mám, tak isto 
súhlasím pán primátor s názorom ohľadne spaľovní v budúcnosti.  Fínsko celé je posypané 
v podstate spaľovňami a celá Európa ide touto cestou. Takže áno súhlas. 

p. primátor Michal Domik
Ďakuje pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem.  Ja  by  som chcel  vyjadriť  len  nesúhlasné  stanovisko  ku  pani  Leskovjanskej  v, 
v dvoch veciach.  V dvoch rovinách.  Prvá rovina je  tá,  aj  keď som nesúhlasil  tak tu  bolo 
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odsúhlasené  nejaké  opatrenia  na  zimnom  štadióne,  na  kúpalisku,  taktiež  vieme,  že  sa 
rekonštruuje MsÚ, takže čo sa týka energetickej náročnosti týchto veľkých stavieb, tak tam 
mesto ušetrí do budúcna. Druhá vec je daň z nehnuteľností aj bez zvyšovania v roku 2016 
bolo  vybratých  len  na  dani  z nehnuteľností  o 32 500  eur  viacej,  ako  predošlý  rok.  2017 
o 26 800 eur viacej ako predošlý rok. Takže to, že nezvýšime dane neznamená, že viacej do 
rozpočtu nepríde z tohto.  Hej.  A do chvíle,  kým finančná komisia  neuvidí  návrh rozpočtu 
a problémy, ktoré, možné problémy, ktoré sú, ktoré tam sú tak sa nevieme vyjadriť fundovane 
vystúpeniu pani Leskovjanskej. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Pridávam sa ku kolegovi Kuhnovi a pýtam sa, prečo pán primátor, prečo poslanci a komisie 
nemali podklady, keď majú rozhodovať o miestnych daniach a poplatkoch ohľadne výpadku 
z rozpočtu mesta. Podľa mňa by kvalifikované rozhodnutie malo zahŕňať aj toto. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pani Leskovjanská.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ja  som  sa  to  číslo  dozvedela  asi  predvčerom.  Takže  som  nevedela  skôr.  Ja  som  hneď 
informovala pána primátora. Som mu dala do ruky tie čísla. Hej. Čiže skôr som to nevedela 
predložiť ani na jednu komisiu. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže jednoducho ja urobím rozhodnutie lebo tu bude medzi mestom a poslancami. 
Tých 10% som nevedel, 3,8 vedel som. Ja si myslím dane netreba zvyšovať. Ja tie peniaze 
v rozpočte  nájdem.  Tak ako pán Bolaček povedal,  dajú sa  úspory robiť,  dajú sa tam.  Na 
budúci rok určite tie úspo...nájdeme v rozpočte tie peniaze, tých 160 – 170 tisíc. Nájdeme to 
tam, pozrieme sa a ja si myslím, že tak isto ako teraz sme povedali, že áno vážení občania 
budúci rok budeme prehodnocovať zvýšenie daní. To na 100% som sľúbil aj poslancom. Že či 
sa dakomu páči. Budeme potrebovať. Ale občania musia vidieť službu najprv. To je moja, ako 
také  posledné slovo. občania  nášho mesta  musia  vidieť služby,  musia vidieť  ako funguje 
komunálny odpad. Všetko sa stavia, všetko sa buduje a si myslím, že každý bude rád a každý 
rád  prispeje  s 10-timi  a možno  aj  20-timi  %-tami  na  daniach,  aby  sme  boli  ešte  v lepšej 
kondícii. Takže tak ako sme sa dohodli, tak ja z mojej pozície určite nájdem tých 160 tisíc, čo 
bude výpadok z daní. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Len chcem pripomenúť kolegom poslancom, že musíme prijať uznesenie jedno alebo druhé, 
lebo keď neprijmeme, tak zostaneme na tej úrovni daňového zaťaženia príjmov mesta ako 
sme mali doteraz. Čiže potom vlastne budeme mať väčší problém s rozpočtom. Ďakujem za 
pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pani prednostka.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
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Ďakujem  za  slovo.  páni  poslanci  ja  by  som  dala  návrh  na  stiahnutie  tohto  materiálu 
z rokovania,  pretože  naozaj  chápem,  že  chýbajú  vám  tie  podklady  do  budúcoročného 
rozpočtu. Máme ešte zasadnutie 12. 12., kedy pani Ing. Leskovjanskú zaviažem, pretože ak 
iné  mestá  dokážu mať schválený rozpočet  do 31.12.  tak bude musieť  predložiť  návrh na 
prijatie rozpočtu na rok 2020 už s tými číslami, o ktorých už teraz určite vieme, že budú sa 
zvyšovať. A poprosím vás rozhodnite sa teda na najbližšom zasadnutí komisií. Stále je tu ešte 
čas prijať toto VZN do konca roka. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani prednostka ma predbehla veľmi korektne. Myslím si, že 
toto  bolo,  toto  stanovisko  som  očakával  hneď  po  vystúpení  pani  Leskovjanskej.  Prišlo 
našťastie.  Sú  to  naozaj  závažné  informácie,  o ktorých  sme  nevedeli  a to  je  treba  určite 
zapracovať do tohto rozhodovania sa. Ja by som poprosil pán primátor, keby to bolo možné 
krátku  prestávočku,  pretože  toto  sú  dosť  závažné  informácie.  Aj  samotné  to  stiahnutie 
materiálu je určite dosť závažná informácia, vrátime sa k tomu po prestávke v hlasovaní. Ale 
ak by bolo možné by som teraz navrhol v tomto prípade pracovnú 10 minútovú prestávku.

p. primátor Michal Domik
Poprosím pani kontrolórku.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Páni poslanci pred tým, než bude prestávka, hlasovanie atď. mám takú pripomienku. Stalo sa 
to už na minulom zastupiteľstve, že porušili sme rokovací poriadok zastupiteľstva. V priebehu 
rokovania  nemôžme  sťahovať  materiál  z rokovania.  Môžeme,  pán  Drengubiak  viem, 
komunikovali ste s pani Dr. Jakobejovou. Ja som na školení poslancov nebola. Bola tu pani 
Dr. Ing. školiť poslancov. Dostala som informáciu, že zle sme si vykladali zákon a dokonca 
v rokovacom poriadku to máme tak aj uvedené, že v priebehu rokovania určitého bodu sa už 
tento  bod  sťahovať  nemôže.  Môže  sa  rozhodnúť  o tom,  že  sa  o ňom  bude  hlasovať  na 
najbližšom zastupiteľstve.  Že sa neprijme teraz uznesenie,  ale  že sa o ňom bude rokovať. 
Viete hodinu rokujeme o nejakom bode a zrazu ho ideme sťahovať. Už nie je čo sťahovať. 
Sťahovať sa môže na začiatku pri sťahovaní programu. Pridávať uberať. Ale počas rokovania, 
čo má logiku môžeme sa roz...môžte odhlasovať to, že neprijmeme uznesenie k tomuto bodu, 
ale sa k nemu vrátime na najbližšom zastupiteľstve. Hej. Čiže pred tým, než sa vy dohodnete 
atď. čo ďalej som si dovolila takúto poznámku. 

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V rokovacom poriadku, ani v zákone 369 toto nie je presne vyšpecifikované. Na základe tohto 
si  dovolím  pripraviť  na  ďalšie  zastupiteľstvo  novelu  rokovacieho  poriadku,  kde  to  bude 
presne uvedené, aký je mechanizmus, ale toto čo hovoríte je fakticky len hra na slovíčka, či 
sťahujeme, alebo odkladáme na ďalšie. Už len z logiky prejednávanej veci vyplýva, že áno 
budeme o tom musieť hlasovať na ďalšom zastupiteľstve. Takže dávam návrh, neviem teda či 
pani prednostka stiahne svoj, ale dávam návrh, aby sme neprijali uznesenie k tomuto bodu 
rokovania  a hlasovali  o ňom na ďalšom zastupiteľstve a tento  bod bol  zaradený na ďalšie 
zastupiteľstvo. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja mám tiež pocit, že tu ide len o také slovíčka, lebo napr. v rokovacom poriadku nie je ani to, 
že ak je nejaký program, bod na programe, že sa o ňom musí hlasovať. Nie je tam výslovne 
povedané, ale predpokladá sa. Ale nie, nie je to tam napísané a tak isto nie je v rokovacom 
poriadku, že sa môže odložiť hlasovanie na ďalší, na ďalší ter...na ďalšie rokovanie. Čiže, čiže 
ja to beriem tak, že, že bod bol zaradený do bodu rokovania, rokovalo sa o ňom a to, že sa 
stiahne,  alebo to, že bude preložené hlasovanie na,  na ďalšie je v podstate  to isté,  ale ani 
jedno, ani druhé nie je upravené v rokovacom poriadku. Je to možno chyba, že to nemáme 
v rokovacom úplne v poriadku, doslova, ale aj jedno aj druhé je mimo rokovacieho. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím ešte pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja  by  som  dala  teda  taký  pozmeňovací  návrh  opäť,  aby  sme  vyhoveli  aj  rokovaciemu 
poriadku,  aj  akýmkoľvek  diskusiám,  že  môžete  hlasovať  aj  za  také  uznesenie,  že  MZ 
neprijíma uznesenie k predloženému materiálu, ale ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie 
nový návrh + návrh rozpočtu na rok 2020. Čiže môžete takto hlasovať. Áno.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Ako na úrovni SR, tak isto aj na úrovni našej samosprávy sa stretávam s názormi hoďme to na 
podnikateľa, však on to zaplatí. Neustále zvyšovanie miezd, minimálnej mzdy a tým pádom aj 
ostatných  miezd,  ďalej  rôzne  dovolenkové  poukazy,  či  iné  hlúpe  výmysly  dosť  zaťažujú 
podnikateľov  na  Slovensku.  Tu  som  sa  stretol  však  dajme  verejné  priestranstvo...dobre 
vypnite ma a zapnite ma ďalej poprosím.

p. primátor Michal Domik
Ste prida.... Nech sa páči. Boli ste na faktickú a teraz ste.

p. poslanec Roman Ocelník
Som musel ísť na faktickú, keďže ma každý predbiehal a hovoril dlhšie ako faktická, takže 
som sa takto prihlásil,  aby som porušenie rokovacieho poriadku nejak usporiadal  vo svoj 
prospech. Takže neustále zaťažovanie podnikateľov, však ty to zaplatíš, ty si podnikateľ hej. 
Však pán primátor aj ty si podnikateľ. Veľa z nás je tu podnikateľov. Vieme aké je to ťažké. 
Teraz nemierim na teba, len poukazujem, že sme tu viacerí podnikatelia, takže trošku aj tejto 
problematike, tejto problematike trošku rozumieme, že neustále zaťažovanie tejto sféry nie je 
až tak rozumné, lebo tým pádom to smeruje jednoznačne k zvyšovaniu iných cien. Služby, 
tovary. Všetko ide hore. Čiže to je jeden kolotoč, ktorý sa...podnikateľ neotvorí ráno šuflík 
a nevyberie stade peniaze. No niektorí hej, ale to sú dph-čkari možno. Čiže nemôžem súhlasiť 
s navýšení dane za zabratie verejného priestranstva, čo sa tiež ale netýka len podnikateľov, ale 
každého. Lebo je tam viacej položiek, keď si to pozrieš. Tak isto za ubytovanie. Sme slabý 
región a ťažko sa je porovnávať napr. s Trenčínom, kde zvýšili o, zvyšujú o 30%. Nemôžme 
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sa porovnávať. V Trenčíne sú iné mzdy, iné, iné pracovné príležitosti ako v Rožňave. Takže 
skúsme z tohto hľadiska porovnať. Nie som za zvyšovanie dane. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto do diskusie. Nech sa páči pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Nesúhlasím pán kolega, lebo povieme občanom Rožňavy nech si kúpia gumáky a chodia po 
mlákach,  lebo  nie  sú  v Trenčíne.  Nebudeme  teda  prispie...budovať  chodníky,  nebudem 
budovať infraštruktúru. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán kolega Lach k tomuto nemám komentár. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Tak  a teraz  sme...  Ja  by  som  dal  hlasovať  za  prestávku.  Dobre?  Dám 
hlasovať za prestávku, lebo dneska asi potom tu pobudneme  pár hodín. Dajme prestávku a na 
tom sa dohodneme. Takže ukončujem diskusiu a dávam hlasovať za prestávku. Kto je za 10 
minútovú prestávku, aby sme si to...
Za 13 poslancov, proti 4 a zdržalo sa 0. Takže 10 minútová prestávka.
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Rožňava – návrh na zmeny -prestávka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók

Ing. Filip Pollák    

   Proti:

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník

Takže  pokračujeme  v bode  č.  10.  Poprosil  by  som  pána  Kováča,  aby  zopakoval  svoj 
pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Aby som procedurálne dal veci za dosť. Sťahujem svoj návrh, ktorý 
som predložil na začiatku prerokovania tohto bodu ako bod 1. Chcem poďakovať všetkým 
poslancom MZ,  hlavnej  kontrolórke  mesta  aj  vedúcim právneho  oddelenia  za  pomoc  pri 
formulácii  tohto uznesenia,  pretože  informácie,  ktoré pani  Leskovjanská  predložila  sú tak 
závažné, že by bolo naozaj nerozumné od nás, tak ako povedala pani hlavná kontrolórka, aby 
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sme v tejto veci bez zváženia týchto informácií ďalej rokovali, resp. prijali k tomuto nejaké 
uznesenia,  ktoré  by  neodrážali  všetky  tie  informácie,  ktoré  pani  Klára  Leskovajanská 
prednedávnom dostala, pred krátkou dobou. Tak preto predkladám nový návrh. Navrhujem 
aby MZ prerušilo rokovanie v tomto bode rokovania a pokračovalo v rokovaní na najbližšom 
zasadnutí MZ. Na základe informácií vedúcej finančného odboru žiadam MsÚ o doplnenie, 
vyčíslenie dopadu na rozpočet mesta na rok 2020 a tieto predložiť opätovne aj na rokovanie 
komisií MZ.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Rožňava – návrh na zmeny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Attila Kelecsény

i
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

186/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
p r e r u š i l o 
rokovanie o bode č. 10 - návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Rožňava 

              b u d e     p o k r a č o v a ť 
v rokovaní na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave s tým, že na 
základe informácie vedúcej Odboru finančného, miestnych daní a poplatkov, 
rozpočtu MsÚ
u k l a d á 
Mestskému úradu v Rožňave doplniť a spracovať vyčíslenie dopadu nezvýšenia 
miestnych daní a poplatkov na rozpočet mesta na rok 2020 a tento  predložiť 
opätovne aj na rokovania komisií v mesiaci november 2019
Z: prednostka MsÚ
T: do 12.12.2019    

V     bode č. 11 máme VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta   
Otváram diskusiu. Máme dajaký technický problém. Hlási sa niekto do diskusie? Nech sa páči 
pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
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Ja  dávam  návrh  hlasovať  podľa  alternatívy  2,  teda  podľa  odporúčania  financia...komisie 
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pána poslanca Kováča.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  mám  len  jeden  textový  pozmeňujúci  návrh. 
Ospravedlňujem  sa.  Mám  nejaké  technické  problémy,  kým  sa  k tomu  textu  dostanem. 
Ďakujem  pekne.  Už  som  to  našiel.  Takže  môj  návrh  §5  prenájom  hrobového  miesta. 
Navrhujem, aby sme upravili kvôli väčšej, alebo väčšej zrozumiteľnosti tohto paragrafu bod 5 
nasledovne:  prenájom  hrobového  miesta  sa  určuje  na  dobu  10  rokov.  Po  uplynutí  doby 
prenájmu  má prenajímateľ  prednostne  práva  uzavrieť  novú  nájomnú zmluvu.  To  je  prvý 
návrh. A druhý návrh: navrhujem do tohto paragrafu doplniť bod 6, v ktorom bude citácia 
nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10 rokov. Toto je môj návrh. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Hlási sa pán Halyák. Nech sa páči.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Tento návrh ale z časti nie je v súlade so zákonom o pohrebníctve, lebo 
nájom sa uzatvára na hrobové miesto na dobu neurčitú podľa zákona. Ako to je aj v návrhu 
VZN, len ide o to, že platí sa na obdobie 10 rokov. Ale samotná zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som aj ja sa vyjadril, alebo aby som vyjadril svoj  
názor  k danej  téme.  Uznesené..uznesením  z marca  tohto  roku  technické  služby  mali 
vypracovať návrh zmeny VZN-ky, najmä čo sa týka § 10 a to prehodnotenia výšky nájmu za 
hrobové  miesto.  Aby  návrh  bol  priehladnejšie,  tak  vypracoval  som  aj  tabuľku  o to,  že 
v niektorých  mestách  a obcí  aké  nájmy  sú  stanovené.  Áno  v niektorých  mestách  sú,  sa 
vyberajú oveľa vyššie  nájmy ako u nás, ale keď kúsoček si zagúglite na internete, sú obce aj 
také,  ktoré  vyberajú  len  symbolické  nájmy  a chcú  svojim  obyvateľom  vyjsť  v ústrety 
a s citom pristupujú k svojim obyvateľom aspoň na mieste posledného odpočinku. Hľadajú 
iné možnosti zvyšovania príjmu v obci. Z tohto hľadiska som vypracoval taký návrh, aby aj 
mesto získalo nejaké peniaze, lebo však vieme, že ročne sa zvyšujú náklady, čo sa týka vody, 
alebo benzínu pri  kosení,  alebo iné záležitosti,  ale  aby to bolo únosné aj  pre obyvateľov. 
Navrhol  som  zvýšenie  nájmu  cirka  o 50%,  ktoré  v predloženom  materiály  sú  uvedené 
s červenou farbou. Čo sa týka návrhu finančnej komisii a to zvýšenie nájmu cirka o 100% 
považujem  za  vysoké  na  rožňavské  pomery.  Ja  sa  stretávam  priamo  s ľuďmi,  ktorí 
prichádzajú  k vyplateniu  nájmov  a sú  to  väčšinou  v dôchodcovskom  veku.  O tom už  ani 
nehovoriac,  že mnohí sú bez...mnohí sú aj takí obyvatelia,  čo sú nezamestnaní.  Pritom na 
cintoríne majú možno 3, 4 hroby, čo ale už zaváži na tom, keď, keď o 100% ideme zvyšovať 
nájmy. Je to trošičku necitné, necitný príchod...prístup. Keď by som, keď by sa prijal návrh 
finančnej komisii chýba mi však z uznesení, neviem, či ste čítali,  lebo nie, ale vypracovať 
som vypracoval  aj  správu o cintoríne,  čo,  čo je  taktiež  priložený k danému materiálu.  Čo 
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všetko by bolo treba robiť na cintoríne, čo už možno pred 10-timi rokmi sa malo urobiť. Cesty 
sú  v dezolátnom  stave,  stena  pohrebiska,  alebo  cintorína,  oplotenie.  Takže  keď  sa  zvýši 
o 100%  bolo by treba potom nejak zazmluvniť, alebo dať do uznesení aj to, že trebárs, že čo 
sa urobí ako len v tejto veci, aby, aby cintorín sa zveľaďovalo a aby aj ľudia cítili, že áno tak 
je to zvýšenie v prospech ich, ich, aj ich záujmov. O tom nehovoriac, že hygiena zatvorila 
verejné WC a aj  to by bolo treba ako len riešiť.  Čiže to ohľadom toho zvyšovania,  že ja 
osobne by som navrhol zvýše...keď zvýšenie, tak zvýšenie s tými červenými číslami. Čiže čo 
bolo v pôvodnom návrhu. Čo sa týka §5 o čom hovoril pán poslanec Kováč. Prakticky na 
komisiách aj sociálnej aj vo finančnej som povedal, že práve v tom § 5 v bode 5 by bolo treba 
určitú časť ako len vypustiť, čo je, čo je, čo je daný tým, že len na 10 rokov ako len vydávať. 
Ja osobne by som povedal,  že, že je to z ľudského hľadiska necitný ako len prístup,  lebo 
v dnešnej dobe ako len sa stavajú hroby, hrobky však aj vy máte úmrtia, alebo ste mali úmrtia 
v rodine. Dajú sa vyrobiť hrobky za nemalé peniaze cirka 3000 euro a pri tom nájme kto za 
koho už nemá kto  zaplatiť trebárs, lebo nemá príbuzných a o 10 rokov sa zlikviduje celý 
hrob. Pričom ale  nezískame viac hrobového miesta,  lebo, lebo to telo treba hneď keď sa 
vyberie, treba niekde aj pochovať. Čiže zaberie ďalší ako len hrob. Takže ja osobne by som 
nedával  tam  ako  len  roky,  že  len  na  10  rokov.  Vôbec  neuviesť,  že  na  ďalšie  obdobie 
povoľovať. Zhruba asi toľko. A keď, keď tak potom aspoň, aspoň povoliť na 30, alebo, alebo 
minimálne na 20 rokov. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Ja len v krátkosti by som chcel reagovať na pána Halyáka. Z vystúpenia finančnej 
komisie konkrétne, ak som to správne pochopil,  tak pani tajomníčka nám presne povedala 
opak. Že zmluva nemôže byť uzavretá na dobu neurčitú. Čiže sú tu 2 rozporuplné názory. 
Ďakujem. Tak som to pochopil.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Na zasadnutí komisie pani tajomníčka prezentovala na svojom príklade spôsob platenia. Nie 
spôsob uzatvárania zmluvy. Áno zmluva má byť uzavretá na dobu neurčitú, ale platiť sa má 
za prvých 10 rokov. Po uplynutí 10 rokov znovu má správca vystaviť výmer na ďalších 10 
rokov podľa súčasného znenia. Ale správca jej vystavil na 100 rokov. Tzn. tam je ten účtovný 
problém, že tá účtovníčka musí tú platbu 70, alebo koľko eur prijala, rozúčtovať na 70 rokov. 
Ale v priebehu tých 70-tich rokov môže znova dôjsť k zvyšovaniu, tzn. znovu ďalšiu finančnú 
operáciu, znovu ďalšie účtovanie komplikované. Takže o tomto hovorila pani účtovníčka. Že 
ona musí vykazovať tie zostatky po dobu 100 rokov.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za vysvetlenie. 

p. primátor Michal Domik
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Ďakujem pekne. Ja keby som ešte mohol k pánovi Bekemu niečo. Aby, aby to nevyzeralo tak, 
že ideme zdierať občanov mesta. Len na porovnanie, keď za jedného dospelého sa platí 10 
euro, v Revúcej to je 50, v Rimavskej 40, v Tornali 30, v Moldave 40 a my ideme zvyšovať to 
na 20 euro. Hej. Takže ešte stále sme dakde o 100% máme menej ako v ostatných mestách. 
Budeme mať, keď sa odsúhlasí podľa finančnej. Sme to veľmi vážne brali a čo sa týka toho, 
že  áno  chýbajú  tam  chodníky  a určite  budeme  investovať  aj  do  cintorena...do  cintorína 
chodníka  a taktiež  tie  záchody,  toalety  bude treba  dobudovať a tie  priestory  vynoviť  a tie 
omietky. O všetkých týchto chybách vieme, takže určite odzrkadlí sa to aj v tých službách 
a tie cintoríny budú, čo sa týka aj Nadabulej tak tam treba nové oplotenie vybudovať, takže aj 
tieto veci chceme riešiť budúci rok. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ďakujem. Ja len nadviažem. V podstate to je vysvetlenie pre, pre občanov. Je to reakcia na 
kolegu Bekeho, ale v postate je to vysvetlenie pre občanov. V prvom rade me...Rožňava by sa 
mala porovnávať, tie ceny, s podobnými mestami, nie obcami. Lebo obce plnia iné funkcie. 
Obce neprevádzkujú materské škôlky  podobné veci, čiže aj, aj iné, iné výdavky. Čiže my by 
sme sa mali porovnávať s mestami a toto porovnanie je, je relevantnejšie. Ďalšia vec kolega 
povedal  správne,  že  teda  tá  finančná  komisia  navrhla  100%-né  navýšenie.  Ono  to  znie 
hrôzostrašne. Pred chvíľou sme sa bavili o tom, že či navýšiť dane o 3,8, alebo 10% a tuná sa 
ide  o 100%.  Ale  to  navýšenie  o 100% znamená,  že  dnes  za,  za  teda  hrobové miesto  pre 
dospelého sa platí 10 eur na 10 rokov. 10 eur na 10 rokov to je 1 euro na rok. To navýšenie je 
teda, že to bude 20 eur, ktoré navrhla finančná komisia. Technické služby navrhli teda 15, 
50% navýšenie, finančná komisia navrhla 20. Ešte stále aj pri tých 20-tich eurách budeme, 
budeme výrazne pod úrovňou tých miest, ktoré spomínal pán primátor. A ešte jedna dôležitá 
informácia, aby teda ľudia nemali pocit, že chceme, chceme zarábať na, na..peniaze za, za 
hrobové miesta výsledky hospodárenia technické služby konkrétne teda stredisko, stredisko 
cintorín  náklady v roku 2018 boli  54 700,  výnosy boli  22 700 zhruba.  Čiže  mesto dotuje 
každý rok 32 tisíc eur na prevádzku cintorína. Naozaj nejdeme zarábať na cintoríne. Len teda 
chceme znížiť  túto stratu,  alebo teda túto dotáciu,  ktorú mesto má, aby sme tieto peniaze 
mohli použiť na niečo, na niečo iné. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skôr než,  skôr než pristúpim k pozmeňu...  k pozmeneniu 
môjho návrhu po konzultácii s právnikom, by som chcel k týmto hrobovým miestam povedať 
jednu informáciu. Česť pamiatke všetkým zosnulým samozrejme a nech si zachované naše 
generácie a generácie, ktoré prídu po nás tento dobrý zvyk, aby si uctili svojich zosnulých 
a svojich najbližších a nie len ich. Tak či tak si musíme uvedomiť, že v najbližších rokoch 
možno nie my, ale možno naši nasledovníci budú musieť rozhodovať, ako ďalej s hrobovými 
miestami,  resp.  ako  ďalej  s ukladaním  zostatkov,  alebo  pozostatkov  našich  najbližších 
a našich a možno aj iných. Pretože zemeguľu nedokážeme nafúknuť, tak isto ako nedokážeme 
nafúknuť naše mesto a táto problematika aj spolu s týmito poplatkami bude stále ak...bude 
stále  aktuálnejšia  a aktuálnejšia.  Takže  keď  nie  my  sa  k tomu postavíme,  určite  sa  bude 
musieť k tomu postaviť nasledujúca generácia poslancov MZ. Preto sme k tomu pristúpili aj 
z hľadiska teda finančnej komisii k tomu rozhodnutiu, ktoré alebo sme sa rozhodli, aj ja som 
sa rozhodol podporiť rozhodnutie  finančnej komisii  tak ako tu je.  Ak dovolíte  teraz ten... 
pozmenenie môjho návrhu. Ak by ste mi mohli venovať chvíľku pozornosti. Takže z § 5 by 
som navrhol z pôvodného návrhu vyňať bod č. 5 a z bodu č. 3 vetu nájomná zmluva sa doba... 
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uzatvára  na dobu neurčitú,  nesmie  byť  vypovedaná skôr,  ako po uplynutí  tlecej  doby na 
pohrebisku ak zákon nestanovuje inak. S tým, že navrhujem zachovať bod 1, bod 2, bod 3 by 
bolo nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po 
uplynutí tlecej doby. Následne nový bod 4 by bol nájomca  uhradí nájomné za hrobové miesto 
vždy na obdobie 10-tich rokov. A potom bod 3 sa stane vlastne bodom 5, tzn.  uzavretím 
nájomnej  zmluvy  prevádzkovateľ  pohrebiska  ponecháva  za  nájomné  nájomcovi  hrobové 
miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Bod 4 bude bodom 6 
a týmto bude uzavretý tento paragraf. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. ja osobne nestotožňujem ako len s týmto návrhom. Ja aj na začiatku 
na tých komisiách som povedal ako len návrh a, a na tom aj by som trval aj tuná to. Čiže v § 5 
bode  5  ponechať  prvú  vetu,  druhú  polovicu  druhej  vety.  Čiže  by  som z tej  druhej  vety 
vynechal tú časť, že ktorej je obdobie tlecej doby príslušného pohrebiska. Čiže neurčiť tam, 
že len tých 10, lebo u nás je určená tlecia doba na 10 rokov. Čiže by znelo ako len druhá veta 
len toľko, že na požiadanie nájomcu a ak to pomery pohrebiska umožňujú prenajíma miesto 
na hrob ešte aj na ďalšiu dobu. Ale nehraničil by som s 10-timi rokmi.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No ja  sa  teraz  trošku  v tom čo  navrhol  kolega  Kováč   a kolega  Beke  strácam,  lebo  na 
finančnej komisii sa práve hovorilo o tom, že treba zosúladiť teda bod 5 ak sa dobre pamätám, 
bod  5  so  zákonom,  aby,  aby  sa  tam  práve  nebilo  tie  prenájmy.  Prenájom  na  10  rokov, 
prenájom  na  dobu  neurčitú.  Takže  ja  som  bol  v tom,  že  teda  ten  návrh,  tak  ako  je  to 
predložené,  že sa  z  toho bodu 5 vlastne vypustili  tie  vety a pridala  sa len tá,  len tá  veta 
nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na 10 rokov. Že teda to je tá otázka toho 
finanč... tento, toho problému s audítorom, že, že teda nebude sa platiť  na 100 rokov, lebo 
potom to treba rozpočítavať. Ale že sa bude platiť vždycky na 10 rokov a dá sa to proste 
neustále  opakovať.  Ale  samozrejme  teda  za  aktuálne  ceny,  ktoré  budú  vtedy  schválené. 
A, a teda v zmysle zákona uzavretie zmluvy bude, bude teda na dobu neurčitú.  Čiže teraz 
mám obavy, že keď sa schváli niektorý z týchto návrhov, tak zase budeme mať také niečo, že 
to nebude celkom v súlade so zákonom. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím pána Halyáka.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že dosť presne ste to aj zhrnuli pán poslanec Kuhn. Je tam tá  
finančná stránka,  že sa hradí na 10 rokov nájomné. Samotná zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú. Ak nebude zaplatené nájomné po tých 10-tich rokoch tak zákon stanovuje postup, 
ako sa toto hrobové miesto zruší. Je to podľa zákona. Ja v tom nevidím problém. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke.
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p. poslanec Zoltán Beke
Čo sa týka ako len skrátenia ako len nájmu na tých 10 rokov z titulu finančnej, tak neviem či 
ste ako len podrobnejšie zaoberali ako len s tým, alebo nie. Ale môžete ešte ako len dozrieť 
nato.  Len  z tých  miest,  čo  som uviedol  v tabuľke  v Brzotíne,  v Revúcej,  v Moldave  nad 
Bodvou sú určené na dlhšie obdobie na 20 aj na viac rokov. A sú mesta, kde ešte proste nie je 
to ohraničené. Tam vedia urobiť ako len finančne tieto veci, tu v Rožňave nie je možnosti. 
Takže celkom, celkom dajak to... Ja si myslím, že každý rok, nieže myslím, aj viem, že každý 
nie je rok, kedy by nevypršal doba nájmu pri zopár hrobov. Čiže neviem, že prečo je ako len 
nutné,  keď  niekto  zaplatí  na  20,  alebo  na  30  rokov,  prečo  je  nutné  to  rozpočítavať  na 
jednotlivé roky. Potom ideme aj s nákladmi rozpočítavať? Že pri jednom hrobe len spotrebujú 
1 liter vody, alebo dakto vôbec nepoužíva a, a potom aj to ideme rozdrobiť? Však každý rok 
je nejaký príjem z nájmu. V danom roku ten príjem sa použije na cintorín, alebo na tie služby 
čo ako čo sa poskytuje, ktoré sa vyzbiera. Na druhý rok znovu sa niečo vyzbiera. Istá suma. 
Zase v tom roku tá čiastka sa použije a, a netreba rozdrobiť pri každom hrobe na, na ďalšie 
roky, že koľko centov ako len sa zíde ako len na jeden hrob. To je nelogické ako len pre mňa. 
Ale bolo by to konzultovať ako len. Vravím, sú mestá kde nie s 10 ročnými a keď, keď zákon 
káže tak potom aj pre tie obce  ako len káže. A vedia to urobiť, alebo majú takto VZN-ká. 
A tam neporušujú žiadne zákony, alebo? Ale vedia to ako len ochrániť, alebo, alebo ošetriť, 
aby, aby to bol.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Len tak, taký dotaz, že vážne musíme to ohraničiť tou dobou, lebo nie je 
možné, aby dneska sme určili dajakú sumu a tá bude platiť 100 rokov. Hej. Je tam inflácia, 
hej, je tam plno zmeny, hej že zato sme len ohraničili tú dobu, že tých 10 rokov bude táto 
cena, aby malo to aj dajaký zmysel aj dajaké pravidlá. Presne toto je to logické, že dakto si 
prenajme na 10 rokov, ten na 30 rokov, ten na 100 rokov a za tú istú sumu a napr. o 10, alebo 
20 rokov aká bude cena.  Hej.  Takže určite  inflácia  pôjde hore.  Takže kvôli  tomu sme aj 
ohraničili túto dobu, aby už boli jasné, že áno na 10 rokov. Po 10-ich rokoch prídu ďalší  
poslanci, ďalší primátori, zmenia, dajú inú cenu a zas to bude fungovať podľa tohto systému. 
Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  ak  dovolíte  vzhľadom  na  to,  že,  že  to  moje  vystúpenie 
predchádzajúce  bolo  pomerne  náročné  prečítam  nový  návrh  znenia  §  5  podľa  mojich 
pripomienok bez akýchkoľvek dovetkov. Aby to kolegom, aj pánovi magistrovi bolo jasné. 
Takže § 5 prenájom hrobového miesta. 
1. Hrobové miesto sa prideľuje podľa poradia,  výnimku v odôvodnených prípadoch môže 
povoliť primátor mesta. 
2.  Právo  užívať  hrobové  miesto  vzniká  uzavretím  nájomnej  zmluvy.  Nájmom hrobového 
miesta  oprávnená  osoba  nenadobúda  vlastnícke  právo  k  tomuto  miestu.  Vlastníctvom 
oprávnenej osoby je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo ak ich oprávnená osoba 
vybudovala na vlastné náklady. 
Bod 3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr a nesmie 
byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ak zákon neustanovuje inak. 
Bod 4. Nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10 rokov. 
Bod  5.  Uzavretím  nájomnej  zmluvy  prevádzkovateľ  pohrebiska  prenecháva  za  nájomné 
nájomcovi hrobové na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov.
Bod 6. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka, 
ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na 



37

uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  možno  uplatniť  najneskôr  do  1  roka  od  úmrtia  nájomcu 
hrobového miesta. 
A chcem len povedať, že všetky tie citácie bodov sú z textov, ktoré sú tam, tzn. nič nemením. 
Tak som prekvapený troška, že niekto napadol to, že nájomné je na dobu neurčitú, keď je to 
tam citované. A ku kolegovi Bekemu. Ja veľmi rozumiem tvojmu zámeru urobiť teda pre tých 
ľudí,  ktorí  si  objednajú to  miesto urobiť  čo najlepšie.  Vyjsť im čo najviac v ústrety.  Ale 
zopakujem ešte raz a podporím v tomto smere aj pána primátora a jeho slová. 10 rokov je 
veľmi  dlhá  doba na  to,  aby sme my vedeli  z finančného,  priestorového hľadiska  a vôbec 
z množstva úmrtí, ktoré budú v týchto, tohto obdobia povedať, čo a ako z hľadiska finančného 
a z hľadiska ekologického bude platné a čo nie. Aj to je dlhá doba  pre mňa. Potom, keď si 
zoberieme ďalší fakt ešte k tomuto, čo je aj v materiály priložený, sú náklady technických 
služieb  na  cintorín.  Ja  rozumiem,  že  toto  je  miesto  piety.  Je  to  naozaj  vec,  kde  teda  asi 
nebudeme chcieť zarábať na pozostalých a na zosnulých. Ale zase na druhej strane sú to čísla, 
ktoré by mali byť pre nás usmernením. Hrobové miesto, ktoré bude obsadené na 10...na 100 
rokov  a keď  tých  hrobových  miest  bude  50  nám  zníži  potenciál  v súčasnosti  hrobových 
priestorov o 80%. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. V tejto, v tejto podobe ako to teraz prečítal kolega Kováč tak je mi to zrozumiteľné. Ja 
som len, mal len obavy, jak to čítal vtedy tak, tak som sa v tom trochu stratil a bál som sa 
toho, aby sme neschválili niečo, čo zase budeme musieť opravovať. Teraz ako to prečítal tak 
to dáva akože logiku. Je to v poriadku. Nie je to v rozpore s návrhom finančnej komisie, lebo 
finančná komisia vlastne dala návrh, aby sa bod 3 a 5 pôvodného toho znenia, akože dali do 
súladu.  Toto je  v súlade a to  hlavné odporúčanie  finančnej  komisie  sa týka vlastne výšky 
poplatkov. Čiže, čiže môže sa hlasovať podľa môjho názoru aj o mojom návrhu, aj o návrhu 
Karola Kováča a, a bude to, bude to proste kompatibilné. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo.  dovolil  by som povedať,  že pán Kováč nič  nového nevytvoril. 
Kľudne môže ostať to pôvodný text, lebo prakticky len sú prehadzované ako len body. To na, 
na tom, že, že v akom poradí idú ako len zrozumiteľné bolo aj doposiaľ, aj teraz. Jedine len to 
nie  je  ošetrené,  na čo ja  poukazujem.  A,  a skúsim polopaticky ako len poukázať  nato na 
svojom príklade ako len. Som slobodný nemám trebárs nikoho. Už teraz mám mať ako len vo 
vedomosti, že po 10-tich rokoch moje telo bude vyšmarené zo zeme a bude tam iný ako len 
pochovaný.  Len  kvôli  tomu,  lebo  už  nemá  kto  platiť  za  môj  hrob.  Rozumiete  o čom 
rozprávam? Čiže aspoň tú úctu k tomu človeku ako len čo žil a tvoril tuná to v meste dať 
toľko, že aspoň na 20 alebo na 30 rokov zanechať jeho, jeho osobnosť a, a jeho telo ako len 
tam v zemi, kde odpočíva ako len večne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pána Halyáka o dovysvetlenie.

p. Mgr. Juraj Halyák
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Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pán poslanec,  koľko hrobových miest bolo 
zlikvidovaných za tvojho pôsobenia ako správcu cintorína? Ďakujem.

p. poslanec Zoltán Beke
Presne nemám ako len spočítané, ale čo som likvidoval tak to som tie ako vydával, o ktoré 
som, o ktorých hrobových miest sa zriekli príbuzní. Že pozostalí. A ináč čo sa týka hrobových 
miest či na 10, alebo na 20 rokov. Aj tak, aj tak neminie ako len mestá, aby začal sa zaoberať 
ako je aj tuná tu v materiály ako len písané, že vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného 
cintorína  vyvstáva  čoraz  naliehavejšia  potreba  hľadať  ďalšie  pozemky na  prevádzkovanie 
pohrebísk. Keď sa zruší 10, alebo 50 hrobových miest nič sa nemení ako len tým, alebo nič 
nevyriešime,  lebo denne sa,  nie ročne cirka sa umiera 150 pohrebov ako len tu a lebo sa 
uskutočnia,  uskutoční  150 pohrebov.  To tá  malá  suma ako len likvidácie  ako len  hrobov 
nezaváži  na tom, že musíme sa striktne zaoberať vyznačením, alebo kúpou pozemku, kde 
vytvoriť nové pohrebisko. Čo je v územnom pláne, tak viem, že je v územnom pláne, alebo sa 
počíta ako len s tým, že sa obnoví horný cintorín. Nepovažujem to za dobré zmýšľanie. Tam 
už by som nepochovával.  Aj, aj  čo sa týka terénu a,  a tak isto aj,  aj  iných záležitostí.  Ja 
osobne by som hľadal pozemky v blízkosti terajšieho cintorína. S výmenou pozemkov trebárs, 
alebo čo má mesto vo vlastnom, vo vlastnom... vlastníctve ako. Trebárs na juhu niekde ako 
len vytvoriť v blízkosti sídliska Juh cintorín. Najväčšie množstvo obyvateľov ako len, alebo 
počet obyvateľov je v tamtej časti. Ale s tým by sa trebalo ako zaoberať už teraz, že ktoré 
mie...miesta by sa ako, mesto, miesto by sa určilo na to, aby sme zase nepredávali tie miesta, 
kde by bolo možné v celosti udržiavať. Čo, čo sa týka ako len tých zabezpečení. Onoho času 
bolo vytvorené poriadne ako len. Sa myslelo na všetko. Jedine len, len pri privatizácii ako len 
tie miestnosti... miestnosti čo mali ako len slúžiť obsluhe cintorína sa sprivatizovalo ako len a 
teraz mesto borí s tými ťažkosťami, s ktorými borí. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže keď môžem ešte na doplnenie. Nestrašme občanov mesta, že po 10-tich rokoch 
budeme, hej to je dosť taká krutá. Taká veta.

p. poslanec Zoltán Beke
Ale podľa tohto návrhu...

p. primátor Michal Domik
A nie podľa toho. Viete dobre pán Beke som teraz bol na tej spomienke, takže je tam mnoho 
aj padlí hrdinovia v 1. svetovej vojne. Určite nikto za tie hroby neplatí. Mesto sa o to stará 
taktiež a ako ste pred chvíľou povedali, že fakt na podnet rodinných príslušníkov ste vlastne 
tie hroby zrušili. Neverím si, že dakto, dajakí poslanci, alebo dajaký primátor si dovolí to, že 
dakto nezaplatí po 10-tich. Najprv určite sa vyzve, bude sa snažiť, ale určite nikto len tak 
nepríde tam s bagrom a... Hej. To už nehľadajme takéto, že toto sa môže stať. Druhá vec ako 
ste sám vravel riešime ten pozemok, vieme áno hrobové miesta,  hrobových miest je málo 
a presne riešime tie zámeny pozemkov a jeden pozemok je vedľa cintorína. Tak isto sa počíta 
so zámenou, kde budeme vedieť rozšíriť hrobové miesta pri vašom cintoríne, alebo pri našom 
cintoríne. Takže ja by som nešiel do tejto a, a keď odsúhlasíme tento zákon, že po 10-tich 
rokoch budem búrať tieto pomníky, alebo budeme vykopávať mŕtvych ľudí. Dobre. Nech sa 
páči pán Beke. Lebo ste sa asi nevypli, alebo...

p. poslanec Roman Ocelník
Som ho pustil.
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p. primátor Michal Domik
Áno? Dobre. Nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Len odpoveď nasledujúc ako len na, na názor pána primátora. Ako len by 
som povedal, že pokiaľ v tom prípade, čo som uviedol tak keď nemám, nemá pozostalých, tak 
koho vyzveme? A podľa zákona, alebo podľa VZN-ky musíme ako len rušiť miesto. Takže ja 
osobne by som ako len prikláňal ako len k tomu, alebo by som ako len bol vlastne svoj, svoj 
návrh  ako  len  to,  že  zmeniť  ten  v bode  5  §  5  znenie  by  bolo,  že  pri  prvom  prenájme 
hrobového  miesta  pre...prevádzkovateľ  pohrebiska  prenajíma  miesto  na  10  rokov,  na 
požiadanie nájomcu a ak to pomery pohrebiska umožňujú prenajíma miesto na hrob ešte aj na 
ďalšiu dobu. A, a nič viac nedodať ako len ku tomu. A ináč čo, čo povedal pán Kováč ako 
alebo ako citoval tieto veci kedykoľvek mesto, alebo keď situácia ako len tak vyvinie,  že 
trebárs  treba  zrušiť  cintorín  kvôli  ekologickým,  alebo  neviem  akým  podmienkam  má 
možnosti,  je  to  ošetrené  aj  v zákone  131/2010  a je  to  poňaté  aj  do  našej  VZN-ky.  Keď 
zalistujete ďalej ako len tak v ďalších paragrafoch je napísané, že z akých dôvodov je možné 
zrušiť cintorín. A tam či má dakto zaplatený alebo nie, keď to, keď to vyžaduje ako len, keď 
ohrozuje bezpečnosť ako len ľudí mesta, alebo, alebo hocijakých vecí, tak kedykoľvek mesto 
má právo ako len aby, aby rozhodoval tak, ako považuje za vhodné. Takže nemusí sa hraničiť 
len na 10 rokov. Kľudne na 20, 30 rokov je možné a v účtovníctve nech, nech účtovníctvo 
vyrieši. Žiaľbohu tam sme, že tí dirigujú, ktorí,  ktorí by nemali ako len, na ktorých by sa 
nemalo ako len brať ohľad. Žiaľ bohu sú vyučení lekári a nie lekári určujúc diagnózy, ale 
sociálne poisťovne, že koľko dní môže pacient ležať v nemocnici. A tuná to ide... 

p. primátor Michal Domik
S faktickou...

p. poslanec Zoltán Beke
...a tuná to ideme pozerať na to...prijímať VZN-ku že ale finančníci čo môžu. Programy nie 
sú.  Vytvoria  sa.  Tak  kedykoľvek  je  možné  vytvoriť  program,  aby  sa  vedelo  ako  len 
rozúčtovať, keď je len to problémom. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem len upozorniť pán Bekeho. Ja by som teoreticky mohol súhlasiť s jeho názorom 
predĺženia  dôb teoreticky  pri  nejakej  politickej  vôli,  ale  ako sme  sa  dozvedeli  aj  dneska 
niekoľko  krát  a ako  sme  aj  pracovali  s týmto  materiálom.  Sú  tu  zákonné  lehoty  a platné 
zákony a bohužiaľ aj zákon o účtovníctve je platným a my nemáme inú možnosť len sa týmto 
zákonom riadiť. Je to morbídne možno v súvislosti s týmto, ale bohužiaľ je to fakt. Ďakujem 
pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Mesto, nie len naše, dotuje šport, kultúru, veľa peňazí by som povedal ako dotácie idú do 
plavárne, na klzisko. Myslím  si, že dotovať aj túto časť nie veľkou sumou nie je zlé. A práve 
tu  je  oblasť tých starších ľudí,  ktorí  majú trošku hl...hlbšie  do vrecka.  Takže nie som za 
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zvýšenie  poplatku,  aj  keď  nejde  povedzme  o veľkú  sumu  pre  niektorých  z nás,  ale  pre 
niektorých to môže byť dosť veľká suma. Takže nie som za a rád by som bol v tomto, že 
mesto  by tú  sumu vykompenzovalo  do vyrovnaného rozpočtu  v tejto  položke,  čo sa týka 
cintorína. Takže apelujem aj na niektorých kolegov poslancov, aby tento návrh nepodporili. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Takže  nikto  sa  nehlási  do  diskusie.  Uzatváram diskusiu.  Poprosím pána 
poslanca Kováča o pozmeňujúci návrh. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Skúsim to zostručniť. Takže v § 5 zachovať bod 1, bod 2, zrušiť bod 5 z pôvodného návrhu 
a doplniť bod 3 nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, 
ako po uplynutí tlecej doby pohrebisku, ak zákon neustanovuje inak. Doplniť  bod 4 nájomca 
uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10 rokov. Bod 3 zmeniť na bod 5 a  bod 4 
na bod 6. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Dávam hl...dávam hlasovať. 
Za 10 poslancov, proti 5-ti poslanci, zdržali sa 2 poslanci.

Hlasujme o celkový návrh. Hop. Uhm. Poprosím pána Kuhna o návrh finančnej komisii.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Čiže ja som dal návrh, aby sa hlasovalo podľa návrhu finančnej komisie, tie no proste to, to 
dvojnásobné navýšenie,  suma alebo teda tá,  to  čo je  tam zelenou sa mi zdá tu  v návrhu. 
Hľadám, aby som to presne naformuloval. Čiže ide o § 10 cenník služieb a ďalšie poplatky, 
čiže to je tá varianta, ktorá je zeleným písmom. Čiže to je návrh finančnej komisie.

p. primátor Michal Domik
Prosím hlas...prosím hlasujme.
Za 11 poslancov, proti 5-ti, zdržali sa 1  poslanec.

A hlasujme o celkový návrh. Prosím hlasujte.
Za 11 poslancov, proti 6-ti, zdržalo sa 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák  

   Proti:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga
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Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník   

187/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
              1. p r e r o k o v a l o   

návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o správe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava a

              2. u z n á š a  s a
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o správe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava v § 5 ods. 5,  § 10 a § 14 ods. 1 
podľa predloženého návrhu a podľa odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku, s nasledovnými úpravami:
v § 5 zachovať ods. 1 a 2, zrušiť bod 5 z pôvodného návrhu a doplniť bod 3 – Nájomná 
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí 
tlecej doby príslušného pohrebiska, ak zákon neustanovuje inak
doplniť bod 4 – Nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10 
rokov
bod 3 zmeniť na bod 5, a bod 4 zmeniť na bod 6

              u k l a d á
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta

               Z: prednostka MsÚ
               T: do 22.11.2019    

Vážení poslanci je 12 hodín. Keď dovolíte,  tak vyhlásil by som obedňajšiu prestávku. Do 
13.00. Ďakujem veľmi pekne.
Takže pokračujeme. 

V     bode č. 12 program nasleduje VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a   
nakladaní s bytovým fondom mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa touto cestou chcem poďakovať sociálnemu odboru a konkrétne 
pani magistre Černickej za pripravený materiál a za veľmi fundované vysvetlenie všetkých 
podrobností  na  sociálnej  komisii.  A naozaj  klobúk  dolu.  Takto  by  mohol  byť  pripravený 
každý materiál. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pripájam sa. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo a 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na 
zmeny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:
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Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof
Ing. Ondrej Bolače

k
Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

Ing. Karol Kováč    

188/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta a 
u z n á š a    s a 
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta v § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 
3, § 3 ods. 2, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3 a ods. 6 písm. k), § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. b) 
a písm. e), § 10 ods. 1 písm. f) a ods. 2, § 11, § 13 ods. 2, § 14, § 15 ods. 1 písm. c), § 
18 ods. 5, § 19 ods. 4 a § 20 ods. 2 podľa predloženého návrhu   

              u k l a d á 
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta

              Z: prednostka MsÚ
              T: do 22.11.2019    

K     bodu rokovania č. 13/1 Ladislav Rákai a manželka  Kornélia Rákaiová, Rudná č. 242  –   
priamy predaj pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo a 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.1.
Ladislav Rákai a manželka Kornélia Rákaiová, Rudná č. 242 – priamy predaj pozemku mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof
Ing. Ondrej Bolače

k
Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

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

189/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy  predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava,  parc.č.KN C 2274/8 zast.plocha 
s výmerou  13 m2 zapísaného na LV č.4493 pre Ladislava Rákaiho a manž. Kornéliu 
Rákaiovú bytom Rudná č.242,  podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve žiadateľov za cenu 13,-€/m2, t.j. za cenu 169,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
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u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019

K     bodu  rokovania  č.  13/2  Ladislav  Takáč,  M.  Kukučína  1,  Rožňava  –  priamy  predaj   
pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dávam návrh hlasovať podľa alternatívy č. 2, teda návrh finančnej komisie za kúpnu cenu vo 
výške 11 115 eur. Aj to zdôvodním. Je tam vypracovaný znalecký posudok na cenu 5 024 čo 
je jednotková cena 6,78 eura za m2. Aj v tej lokalite, aj o niečo ďalej sú garáže pod ktorými 
sme v minulosti predávali pozemky majiteľom garáží. Majit...majite...garáže boli v majetku 
súkromných osôb, pozemky boli v majetku mesta a predávali sme to za 13 niečo. 13,21 alebo 
tak nejak. Takže nám pripadalo absurdné, aby sme voľné pozemky, ktoré sa môžu použiť na 
stavbu predávali za polovicu tej sumy, čo predávame ľuďom, čo tam majú postavené garáže. 
Takže preto finančná komisia navrhla 15 eur za m2. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa len opýtať, že aj tá druhá časť pozemku v podstate dajak súvisí s týmto pozemkom? 
Či by to netrebalo ponúknuť majiteľom tých budov, ktoré sú, ktoré sú medzi tými garážami 
a dvoma, dvoma budovami.  Pardon. Vidím, že siaha ten pozemok až po tade,  takže to je 
hraničí s tým pozemkom žiadateľa. Ospravedlňujem sa. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Za alternatívu č. 2. Takže 
dajme  od znovu.  Dobre?  Takže  ideme  hlasovať  za  alternatívu  č.  2,  ako  to  navrhla  naša 
komisia. Prosím hlasujme
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa, zdržal sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.2.
Ladislav Takáč , M. Kukučína 1, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta – PN I. Kuhn
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény
Mgr. Michal Drengubia

k
Ing. Attila Kelecsényi

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga    
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   Nehlasovali:

Ing. Ján Lach    

190/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava:
novovytvorená parcela KN C 1956/24 s výmerou 629 m2 , ktorá je vytvorená :
- ako diel 2  s výmerou 223 m2, vytvorený z  parcely parc.č. KN E 2408 – LV č. 4493
- ako diel 4 s výmerou 90 m2, vytvorený z parcely parc.č. 1779/1  - LV č. 4493
- ako diel 5 s výmerou 316 m2, vytvorený z parcely KN E 1780/2  -  LV č. 4493
novovytvorená  parcela  KN C    2319/9  -   diel  3  s výmerou 112 m2,  vytvorená z  
parcely parc.č. KN E 2408  vedená na LV č. 4493,
podľa Geometrického plánu   úradne overeného Ing. Matejom Ambružom dňa 
28.08.2019 pod číslom 247/19, pre Ladislava Takáča, bytom M. Kukučína č. 1, 
Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  predmetné 
pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľa  a to za kúpnu cenu vo výške 11 115,- €  
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
zabezpečiť  vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019  

   

13/3 firma DoFe s.r.o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemkov mesta
Otváram diskusiu.  Nikto sa nehlási.  Takže uzatváram diskusiu.  Prosím hlasujte.  Ďakujem 
pekne.
Za 16 poslancov, proti 0 zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.3.
DoFe, s.r.o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof
Ing. Ondrej Bolače

k
Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

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

191/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na 
LV č.4493, parc.č.KN E 2354 ostatná plocha s výmerou 89 m2 za cenu 40,-€/m2 a 
parc.č.KN C 2274/10 zast.plocha s výmerou 71 m2 za cenu 13,-€m2 pre DoFe, s.r.o. so 
sídlom Čučmianska dlhá č.26, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., 
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z dôvodu, že  pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve žiadateľa. 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019     

K     bodu rokovania č. 13/4 Alžbeta Suchá, Krátka 4, Rožňava  – priamy prenájom pozemku   
mesta
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem pekne.
Za 15 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.4.
Alžbeta.Suchá, Krátka 4, Rožňava – priamy prenájom pozemku mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof
Ing. Ondrej Bolače

k
Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

   Proti:

Ing. Karol Kováč    

192/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 1073, zast. plocha 
s výmerou 147m², zapísaného na LV č. 3001 pre Alžbetu Suchú, bytom Krátka č. 4, 
Rožňava, podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka je 
vlastníčkou susediacej nehnuteľnosti parc.č. KN C 1072, za cenu podľa Zásad pre 
určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta,
u k l a d á
vypracovať nájomnú zmluvu
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019

K     bodu  rokovania  č.  13/5  Prenájom  majetku  mesta  –  nebytové  priestory,  v     súčasnosti   
reštaurácia Tri ruže
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Navrhujem  prijať  alternatívu  1,  tzn.  tak  ako  to  máme  v navrhovanom  materiály  teda. 
V materiály  na  zastupiteľstvo.  Prečo?  Zdôvodním  to  tým,  že  mali  sme  VO,  ktoré  bolo 
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úspešné. Bol iba 1 záujemca tak navrhol cenu, jednalo sa o doterajšieho nájomcu a myslím si, 
že  nemá  význam  tu  ten  stav,  ktorý  je  momentálne  nejednoznačný  naťahovať  ďalej.  Je 
v záujme, myslím si aj mesta ako takého, aj občanov mesta, že aby tam bola reštaurácia, ktorá 
má nejakú úroveň,  má tam tradíciu  už.  A dosiahli  sme úspech v tom,  že  teda  sa tá  cena 
navýšila. Nie o celkom tú sumu, ktorú sme pôvodne navrhovali, ale prieskum trhu ukázal, že 
aký je záujem. Čiže je to cena, ktorú diktuje myslím si trh. Mali by sme ju akceptovať a preto 
navrhujem teda tú alternatívu 1 schváliť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel podporiť každopádne návrh pána zástupcu, tiež 
hlasovať za alternatívu č. 1. Hlavne aby to bolo na tú dobu určitú 5 rokov. A na tom mne to 
ako mne osobne záleží určite. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Myslím,  že  návrh  neobsahuje  dátum,  od  ktorého  má  byť  podpísaná 
zmluva, zámer. Čiže zatiaľ je zámer, takže v zámere by sa mala objaviť, mal objaviť dátum, 
že od ktorého by sme...ešte zatiaľ nie? Dobre. Ďakujem. Takže nemám nič.

p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Zatiaľ  ide  len  o schvaľovanie  zámeru,  ktorý  sme povinní  zverejniť  na  15 dní  na  úradnej 
tabuli, na webovej stránke, čiže ešte raz pôjde do MZ materiál. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Tak  isto  podporujem  návrh  pána  Lacha.  Aj  ja  by  som  tam  naďalej  rád  videl  kvalitnú 
reštauráciu a nie možno nejaký obchod s nejakými hračkami, alebo handrami. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakuje  pekne.  Jedna,  jednu  vec  tam  postrádam.  V súťažných  podkladoch  bolo  5  rokov 
s opciou na predĺženie 5-tich rokov. Neviem musí to byť v tomto, v tej alternatíve 1 uvedené? 
Keď by to tam malo byť do ukladacej časti by som, alebo nech to tam dopracujeme. Keď nie 
tak podľa tých súťažných, ako bolo v súťažných podkladoch. 5 rokov + opcia 5 rokov. 

p. primátor Michal Domik
Ďakuje. Poprosím pani Balážovú.
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p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja som sa len tak zamyslela, možno zatvárila, že toto nie je ako súťaž, hej, že tu ide o priamy 
prenájom. Tak si nemyslím, že by sme tam mali dávať tú opciu. Tých 5 rokov, ďalších 5 
rokov. Lebo môžu sa zmeniť podmienky. Nevieme čo bude ešte o 5 rokov.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Potom keď...pardon, keď postupujeme podľa zákona o majetku obci, tak mali  by sme tam 
proste nie automaticky predlžovať pre niekoho, ale keď je tam doba určitá 5 rokov, tak po 5-
tich rokoch sa k tomu vrátiť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem veľmi pekne. Ešte poprosím pani prednostku o doplnenie.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tá  alternatíva  č.  1  je  vypracovaná  na  základe  žiadosti  súčasného  nájomcu  a máte  ju  aj 
skopírovanú  v materiály.  Ja  tam  nevidím  žiadosť  o opciu.  Čiže  tá  opcia  sa  týkala  len 
predchádzajúceho materiálu, kedy sa schválila súťaž. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Nechcem sa vyjadriť teraz k zámeru priameho prenájmu. Skôr ma zarazil 
jeden fakt, o ktorom sme hovorili na komisii finančnej a taktiež je spomenutý v materiáloch. 
A to konkrétne dňa 06. 08. došlo počas silnej búrky k vyrazeniu poklopu kanalizačnej šachty 
v suteréne budovy a zaplaveniu suterénu, čím došlo k poškodeniu malieb a omietky. Nájomca 
škodolú...škodovú udalosť nahlásil mestu dňa 23. 09. Vyše 6 týždňov po škodovej udalosti. Či 
je  toto  v poriadku,  že  nájomca  necháva  6  týždňov  mestskú  budovu  poškodenú.  Ani  to 
nenahlásil. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prezistíme. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Lach. 

Ing. J. Lach
Ja sa vrátim ešte k tej opcii. Tá opcia bola pod...v tej VO kvôli tomu, že keď by tam prišiel 
nový nájomca musel by nain...na... musel by zainvestovať do vybavenia, aby mal teda nejakú 
záruku, že teda to nebude len na 5 rokov, ale na, bude mať opciu na ďalších 5 rokov. V tomto 
prípade to nie je dôvod dávať tam opciu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No ja  najprv  prečítam odporúčanie  finančnej,  podnikateľskej  a správy mestského majetku 
komisie  teda.  Finančná  komisia  po  prerokovaní  predloženého  materiálu  odporúča  MZ 
vyhlásiť  novú  obchodnú  verejnú  súťaž  na  prenájom  týchto  priestorov  ako  nebytových  s 
najnižším podaním 18 000,- € a vylúčením určitých typov prevádzok (napr. sexshop, herňa) 
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zadefinovaných  mestským  úradom.  Čiže  toto  bolo  odporúčanie,  alebo  je  odporúčanie 
finančnej komisie. Finančná komisia tú cenu ponúkanú tých 14 tisíc aj niečo nepovažuje za 
primeranú. Takže preto navrhovala urobiť novú obchodnú verejnú súťaž a už to nelimitovať, 
že,  že to musí byť reštaurácia,  ale že to môžu byť aj iné obchodné priestory s tým, že si 
môžeme  stanoviť  aj  nejaké  vylučujúce  teda  prevádzky,  ktoré  budú vylúčené.  Ja  som bol 
ochotný  teda  aj  na  kompromisné  riešenie,  že  teda  by  sa  prenajala  tá  prevádzka  teda 
súčasnému nájomcovi, ale len na 2 roky a s tým, že potom by sa prehodnotilo čo ďalej. S tým 
navrhovaným uznesením, ktoré tu bolo navrhnuté ja teda nesúhlasím. Budem hlasovať proti 
a aj keď teda asi, asi tento návrh finančnej komisie neprejde, ale, ale napriek tomu ho dávam 
ako návrh, ako alternatívny návrh na hlasovanie. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Keď môžem aj  ja  k tomu niečo  dodať.  Trošku,  komisia  finančná trošku 
urobila unáhlený krok, nakoľko máme tam starú radnicu a tam prijímame dosť vážených ľudí. 
Nap...keby prišiel  tu  predseda,  len  trošku taký krok,  ako by to  mohlo  vyzerať.  Finančná 
komisia povedala, že môžeme cez catering riešiť tam občerstvenie. Tak si neviem predstaviť, 
keby náhodou prišla k nám prezidentka SR, prišli a spýtali by sme sa, čo si dáte a ona si povie 
kapučíno, predseda vlády si povie, len jednoducho som to vysvetlil, on si dá kávu, druhý si dá 
kolu, hej, a my teraz by sme riešili odkiaľ to donesieme? Rýchlo poďme do najbližšieho baru, 
alebo  dakde  zháňajme  tieto  veci.  Takže  v tých  priestoroch  si  neviem  predstaviť,  aby  sa 
predávali bicykle, alebo predávali sa tam nejaké iné veci. Hej. Okrem tých vymenovaných, 
ktoré by tam nemali byť. Ale výlučne by mala fakt riešiť kvôli týmto zabezpečeniam, aby tam 
bola  reštaurácia.  Dlhodobo je  tam už niekoľko rokov,  desiatok  rokov.  Takže  z tohto sme 
vychádzali všetci, že neposlúchneme finančnú komisiu a ich návrh nakoľko nie je možné, aby 
sme rozčlenili tieto priestory na iné využitie ako predaj kvetov a takto. Lebo tú sumu 1 500 
euro by sme nedosiahli v žiadnom prípade. Ani keby sme tam 3, 4 firmy nasáčkovali, lebo sú 
tam len 2 priestory, ktoré by sa priamo na ulicu dali využiť. A maximálne by sme dosiahli len 
1 000 euro a týmto, touto sumou vlastne dosiahneme 14 565. Je to navýšenie a plus je tam 
ešte  navýšenie  za  vonkajšie,  za  prenájom vonkajších  priestorov,  ktoré  urobia  možno  cca 
nejakých 500 euro. Takže až cez 15 tisíc sme sa dostali. Ďakujem pek...sám sebe už ďakujem. 
Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pán primátor len na odľahčenie, úplne na humornú stranu to obrátim. Hej, že to čo ste to 
prirovnanie povedali, či tu pani prezidentka príde, alebo zasadnutie vlády. Nikdy nezoberú 
z Troch ruží občerstvenie. To si sami donesú, ale to čo ste potom hovorili po druhé tak určite 
pre rôzne stužkové, svadby atď. sa to hodí. Ale práve tieto zložky, hej, tie nikdy nezoberú 
z Troch ruží jedlo. Ja len toľko ako na odľahčenie úplne. 

p. primátor Michal Domik
Ja len tak na doplnenie, že keď môžem bol tu pán podpredseda vlády a vlastne prijal kávičku 
a prijal tieto veci. No možno som to prehnal, že som išiel vyššie až na prezidentku. Bol by 
som rád, keby prišla aj do nášho mesta. Také možno moje tajné želanie. Takže asi takto. Ale 
pán podpredseda tam pil a neviem si predstaviť, keby tam nebola reštaurácia ako by sme ho 
rýchlo v tej dobe. Možno na trhu by sme ho dakde pohostili s dajakou kávou, alebo to čo si 
praje. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Áno pán Burdiga mal správnu poznámku. Z bezpečnostných dôvodov chránené osoby ako 
predseda  vlády,  predseda  parlamentu,  prezidentka  môžu,  môžu  konzumovať  len  to  čo  je 
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schválené  Úradom  pre,  na  ochranu  ústavných  činiteľov.  Čiže  taká  nejaká  predstava,  že 
donesiete zdola nejakú kávičku no nie. To všetko musí byť, prejsť nejakou bezpečnostnou 
previerkou.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dneska už nie prvý krát prejavujem súhlas s pánom primátorom. A zase musím povedať, že 
áno je  tam jedna funkčná reštaurácia, ktorá je prepojená s ostatnými poschodiami. Či sa tam 
jedná o veľkú sálu o menšie sály, ale my za niekoľko tisíc eur ročne sme ochotní to vymeniť, 
ja neviem čo tu odznelo predajňa bicyklov, alebo textil.  Myslím si, že trošku aj s dajakým 
nadhľadom by sme mohli nazerať na, na túto problematiku. Všetci zvykneme mať plné ústa 
rozvoja cestovného ruchu, ale, ale kvôli 2, 3 tisíc eurám ročne nám je jedno, či budeme mať 
jednu reštauráciu na námestí, či budeme mať 3, či 2 nám to je jedno. Takže súhlasí s tým, že 
aj  pri  týchto  podmienkach  by  bolo  dobré  tento  materiál  schváliť  podľa  alternatívy  1. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakuje pekne. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 14 poslancov, proti 2, zdržalo sa 1 poslanec. Ďakujem pekne.

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.5.
Prenájom majetku mesta – nebytové priestory ( v súčasnosti reštaurácia Tri ruže) – PN J. Lach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke
Mgr. Matúš Bischo

f
Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Ing. Ján Lach  Eduard Mihók

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Proti:

Ing. Ondrej Bolaček Bc. Ivan Kuhn   

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

193/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta – nebytových priestorov 
„Reštaurácia Tri ruže“ nachádzajúcich sa v budove na Námestí baníkov č. 32 
v Rožňave, zapísanej na LV č. 3001 – Radnica, súp. č. 16, postavená na pozemku parc. 
č. KN C 45/5  pre spoločnosť AGREX s.r.o., Námestie baníkov 31, Rožňava, podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že spoločnosť má tieto priestory 
v prenájme už od roku 2004 a od tohto roku prevádzkuje reštauráciu Tri ruže a rada 
by v tejto činnosti pokračovala, za cenu 14 565,- €/rok, na dobu určitú 5 rokov 
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u k l a d á 
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 21.11.2019

Bod rokovaniu č. 13/6 Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a     nájom   
nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Tento bod bol predložený na rokovanie dodatočne, aj keď teda nie je to už žiadna horúca 
novinka. Mali sme ho na rokovaní už minimálne raz, keď nie 2x. Naposledy bol stiahnutý 
kvôli  tomu,  že  verzia,  ktorá  bola  predložená,  nebola  práve  tá,  ktorá  bola  schválená  do 
minimálne  vo  finančnej  komisii.  Na  posledných,  na  poslednej  komisii  cestovného  ruchu 
zaznel  trochu  iný  návrh  ako  obchodná  verejná  súťaž.  Finančná  komisia  na  základe  toho 
neprijala žiadne uznesenie na svojom zasadnutí, ktoré bolo dvadsiateho...24. 10., ale iniciovali 
členovia finančnej komisie uskutočnenie spoločného zastupiteľstva komisie cestovného ruchu 
a kom...finančnej komisie, kde by sme si teda vyjasnili tie rozdielne pohľady. Toto spoločné 
zasadnutie oboch komisií sa uskutočnilo 05. 11. za účasti primátora. Rokovalo sa dosť dlho. 
Zo  všetkých  strán  sme  tento,  túto  problematiku  riešili.  A nakoniec  teda  obidve  komisie 
opakovane teda hlasovali a pokiaľ si dobre pamätá, obidve hlasovali jednohlasne, teda s tých 
zúčastnených členov komisií. Čiže za finančnú komisiu môžem prečítať, že finančná komisia 
po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť podmienky obchodnej verejnej 
súťaže podľa návrhu predloženého pánom Polónym, členom finančnej komisie, na obdobie 2 
roky. Čo je tá, to je tá jedna, jedna dosť podstatná zmena oproti predchádzajúcemu. Čiže ten 
návrh, ktorý vám bol distribuovaný včera elektronicky a teda na obdobie 2 roky.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. Nech sa páči. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Chcel by som sa len spýtať. Ste tu podnikatelia. Myslíte, že 2 roky to je dostatočná doba? 
Nemalo by to byť viac? Otázka len. Na 2 roky zoberiem a po 2 rokoch môžem odísť. A keď 
je to okej, okej akože. 

p. primátor Michal Domik
Keď sa môžem k tomu vyjadriť... 

p. poslanec Pavol Burdiga
Jasné, jasné.

p. primátor Michal Domik
...tak. Keď sa môžem k tomu vyjadriť tak vlastne sme sa dohodli väčšina, že by sme predĺžili, 
hej to na, na 2 roky nakoľko mesto dosť veľký záujem má o to, aby sme si vlastne TIC zobrali 
pod,  pod  portfólium,  aby  zas  patrilo  pod  mesto.  Nakoľko  vnikla  aj  OCR-ka,  oblastná 
organizácia  cestovného  ruchu  sa  oživila  a vlastne  od  januára  by  mala  pracovať  jeden 
zamestnanec tak isto. A chceli sme prepojiť TIC a OCR do jednej, na jedno miesto. Ale pán i 
dal dobré argumenty, že ešte aby, ešte mesto ne je na to pripravené, aby si to zobralo pod 
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vlastnú ruku. Takže za to  sme prišli  k tomuto dajakému výsledku,  že by bolo lepšie  ešte 
predĺžiť na 2 roky, aby mesto bolo pripravené či priestorovo, či personálne a či finančne na to, 
aby si vlastne tú TIC-ku zobralo pod seba. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Nadviažem  na  tvoje  slová  pán  primátor.  Chcem  sa  len  opýtať,  či  toto,  tento  krok  bol 
konzultovaný so súčasným nájomný...so súčasnou nájomníčkou, resp. pokiaľ by ona s tým 
nesúhlasila, či mesto má pripravený-nú nejakú inú variantu ako prevádzkovať TIC-ku.

p. primátor Michal Domik
Z mojej strany by sme nemali  ešte vyjednávať s ňou, lebo bude to obchodná súťaž, takže 
môže sa tam prihlásiť aj ďalší podnikateľský subjekt. To nie je šité len na ňu, ale my dali sme 
tu  verejnú  súťaž  vonka,  alebo  súhlasíme,  že  ideme ďalej  pokračovať  v tom,  že  ohlásime 
verejnú súťaž na tieto priestory, aby to robili podnikatelia a nerobilo to mesto pod vlastnou 
značkou. Nech sa páči pán poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja sa chcem len opýtať, že či bude mať niekto vôbec záujem si to zobrať len na 2 roky, keď 
potom si to chce mesto zobrať pod svoje krídla? Že či sa to oplatí ísť niekomu vôbec do tej 
súťaže.  Lebo  2  roky  to  sa  len  rozhliadne  a nič,  ani  podľa  mňa  žiaden  materiál  nestihne 
pripraviť. To je len môj názor. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Tak ja som načrtoval pani Viestovej, že sme sa rozhodli, že budeme pokračovať. Ona dakde 
zozadu nám povedala, že by rada pokračovala. Hej. Má momentálne, nebudem vlastne vek, 
ale aj blízko dôchodkového veku, hej tak vlastne. Ale nie je to ešte uzavreté. Kým nie je to 
podpísané tak určite.  Jedná sa o to, že prevádzkovať TIC hoc kto nemôže. Sú tam strašne 
ťažké podmienky. Hej len na sprievodcu. Aby dakto mal preukaz sprievodcu to je 4-mesačný 
proces skúšok. Takže málokto asi v meste to nebude mať. Tak práve aj mesto kvôli tomu 
vycúvalo, lebo aj my u nás na meste nemáme takého človeka, ktorý by stihli. Takže my keby 
sme to chceli dakedy v marci spustiť, tak sme si to prepočítali, že 4 mesiace ešte dakto na 
kurz  by  musel  chodiť,  ďalší  mesiac  idú  tam.  Problémy,  ktoré  vlastne  v zmluve  neboli 
napísané, že domény všetky patria pani Viestovej. Všetko to by spadlo, hej, všetky domény, 
všetky  čísla.  My to  chceme  ešte  aspoň  takto  ošetriť,  keď  sa  s ňou  dohodneme,  že  okey 
predĺžime to na 2 roky, ale keď, keď to mesto bude chcieť dakedy do vlastných rúk tak aby 
vlastne nám odovzdala domény, lebo všetky domény má pod vlastným menom, pod svojou 
firmou kúpené, všetky čísla, kontakty a toto by sme stratili. Takže my ako mesto nemôžeme 
byť v šachu, že už v živote to nemôžme dostať k sebe. Takže hľadáme túto alternatívu, alebo 
začneme to teraz riešiť, keď ešte by sme mohli pomaličky vybudovať jednu svoju vlastnú, ako 
byť stále na dakej šnúrke aby tí podnikatelia si mohli s nami robiť čo chcú. Bol by som rád, 
keby pani Viestová, chcem jej aj touto cestou poďakovať, aj to veľa zavážilo, že ako v celom 
kraji vyhrala prvé miesto ako TIC. Hej turistické informačné centrum. Takže aj s touto cestou 
sa jej  chcem poďakovať a za to  sme hľadali  tento kompromis,  že na 2 roky a možno,  to 
nehovoríme, že už po 2 rokoch na 100%, ale aspoň minimálne na 2 roky. Keď bude tam 
záujem pred nami sú ťažšie veci ako Brantner, nie Brantner, ale komunálny zberový dvor 
vytvorenie zberového vlastného. Takže máme viac vecí dôležitejších. Ako aj toto je dôležité, 
cestovný ruch, ale určite sme museli dať prednosť tomuto. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
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Asi si hodím korunu, aby som vedel, že ktorým, ktorému, ktorým tvojim slovám mám veriť. 
Na jednej strane s nájomníčkou doterajšou sa ešte nejednalo, lebo nie je dôvod a o pár minút 
ďalej už sa s ňou jednalo. Hodím si korunu a uvidím, čo je pravda. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Jednať sa nejednalo, len naznačil som. Hej, že ideme, pokračujeme tým smerom. Keď bude 
mať záujem boli by sme radi. Nevieme, že či sa ako ona k tomu postaví. Nevieme vôbec. 
Určite  neviem  garantovať  či  pôjde.  Keď  nie  budeme  musieť  ako  bežne  v podnikaní 
improvizovať,  hľadať priestory,  hľadať riešenia ako, ako vyriešiť  túto situáciu.  Ale prišla 
doba,  keď sme sa  dohodli  viacerí,  že  áno chceli  by  sme toto  takto  riešiť  a ideme týmto 
spôsobom. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Neviem, či sme sa pochopili, ale vidím, že kolega Breuer ma pochopil. Ja som len hovoril, že 
do súťaže dať viac ako 2 roky. Hej. Nie 2 roky, ale ja neviem teraz hovorí o 4 rokoch aby ten, 
kto príde do verejnej  obchodnej súťaže sa mu to oplatilo.  Lebo prvý možno rok a pol sa 
okuká, hej, na druhý rok to už môže dávať späť. Som rád, keď hovoríš pán primátor, že si 
rozprával s pani Viestovou. Určite je to človek, ktorý je na svojom mieste a robí si tú svoju 
prácu tak ako má robiť. A myslím, že bola na 5-tom mieste v najlepších TIC-kách. Takže ja 
by som bol rád, keby pokračovala. Mne len o to šlo, že či sa to nedá na viac, aby sa tomu 
podnikateľovi to oplatilo. Preto som hovoril, že podnikatelia. Len z toho dôvodu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja tiež len chcem naviazať, lebo keď sa náhodou pani Viestová rozhodne, že nezoberie, tak 
potom budeme mať tam hluché obdobie. Nebudeme mať ani my pripraveného človeka a ja si 
myslím, že nikto ani nepôjde do tej verejnej obchodnej súťaže. Takže asi treba počkať, kým 
ona sa vyjadrí, že ako ďalej.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Už viacerí  naznačili,  že  v podstate  sú tu  dve,  dve argumenty,  alebo dva,  že sa 
nehovorilo  s ňou,  že  to  nie  je  na  ňu  šitú...šité  a na  druhej  strane  už  oponujeme,  alebo 
obhajujeme to, že áno je to predpripravené pre tie a tie ďalšie kroky a naviazajúce. Stratil som 
sa v tom. Neviem čo platí, ale v každom prípade navrhujem tiež dlhšiu dobu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zhruba pred rokom som sa zúčastnil finančnej komisie, keď sa táto záležitosť preberala. Pán 
predseda Kuhn sa pán Polóny vlastne sa vtedy vyjadrovali,  že všetko je zlé,  všetko treba 
prekopať  a za  ten  rok,  v júni  končila  zmluva  s TIC-kou.  Za  ten  rok  sa  vám  podarilo 
vypracovať  toľko,  že  sme ten  materiál  dostali  včera  do  mailov.  To vám trvalo  rok tento 
materiál,  že  na  2  roky  chcete  predĺžiť  TIC-ku  s takýmito  podmienkami?  To  čo  tu  teraz 
odznelo, že to je len predpríprava na to, aby sme si my v kľude za 2 roky, za 2 roky prebrali 
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TIC-ku vy si myslíte, že dakto sa do takejto súťaže prihlási? Musí byť samovrah. Musí byť 
samovrah, keď s takýmito podmienkami súťaže sa prihlási,  aby vám udržiaval,  alebo nám 
mestu, ale je to váš návrh preto hovorím, že vám, aby vám udržiaval 2 roky tú TIC-ku, aby vy 
ste si ju mohli prebrať. To že, to že pani, pani Viestová má dajaké domény, alebo hocikto 
z nás vlastní dajaké domény, tak ja neviem ktorí z vás by sa iba tak vzdal svojej domény, 
svojich kontaktov, svojho know how iba pre to, lebo my mesto, my by sme to radi prevzali.  
Takže,  takže  toto  je  pre mňa také,  také  očarujúce  ako,  ako jednoducho si  to,  ja  neviem, 
finančná komisia či kto si to takto predstavuje. Silne pochybujem, že nám sa to podarí na 2 
roky predĺžiť. Ani to nie. Vysúťažiť to, to, to som na 99% presvedčený, že nikto sa do súťaže 
neprihlási. Možná pani Viestová, ale keď, keď, keď už si vypočuje tieto vyjadrenia, ktoré tu 
odzneli tak, tak silne pochybujem, že, že aj ona sa do toho prihlásil. A viete dakedy možná že 
aj nie dokonalé rozhodnutie je lepšie ako žiadne. Narážam tým na tú finančnú komisiu, že za 
rok sa nám podarilo vyprodukovať toto. Za rok nič predtým. Aby sme 2 týždne sa mohli 
pozrieť na súťažné podmienky, aby sme si dokázali ohľadom toho naštudovať dajaké veci, 
pozrieť  sa  ako  to  funguje  v iných  mestách.  Takže  dosť  je  to  také,  také  opovrhovanie 
poslancami  mesta  z mojej  strany,  že  sa  nevieme na  takýchto  dôležitý  bod ako je  TIC-ka 
pripraviť zodpovedne. Chcel by som sa opýtať my, my tu neobjavujeme nič nové. TIC-ka pod 
mesto patrila a máme tu ľudí, ktorí tú TIC-ku viedli,  ktorí  boli neviem v dajakej dozornej 
komisii, dozornej rade. Ja by som bol strašne rád, keby tí ľudia sa vedeli k tomu vyjadriť. 
Sedia aj medzi nami, že ako to fungovalo, či boli na to prostriedky, či to naozaj fungovalo 
aspoň podobne na takejto úrovni ako je teraz. Bol by som zvedavý na tú informáciu, lebo ja 
som myslím že  v tých  časoch  ešte  nesedel  v zastupiteľstve.  Až tak  som sa  podobne o to 
nezaujímal a teraz mi to celkom pripadá ako dajaký funkčný systém. Nehovoriac o tom, že 
v podstate  pani  Viestová sa angažuje  v...vo veciach  ako je   OOCR a podobných veciach, 
ohľadne  dajakých  strategických  dokumentov  rozvoja  regiónu,  strategických  dokumentov 
rozvoja  v podstate  cestovného ruchu mesta  atď.,  atď.,  atď.,  ktoré,  ktoré  neviem či  máme 
personálne obsadenie na meste, kto by sa týmto veciam venoval na podobnej úrovni. Dávam 
návrh minimálne aby, aby doba nájmu bola 4 roky. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len najprv takú stručnú reakciu, že čo robila finančná komisia. Finančná komisia sa tomu 
venovala na viacerých zastupiteľ...na viacerých zasadnutia. V podstate sme mali odsúhlasenú 
verziu na septembrové zastupiteľstvo. Akurát sa stalo to, že miesto toho aby...toho návrhu 
ktorý  bol  pripravený,  bol  predložený  v tej  podobe  ako  bol  spracovaný  a popri  tom  bol 
predložený ešte nejaký iný alternatívny návrh, tak MsÚ zapracoval...môžem plynule prejsť do 
v podstate do normálneho príspevku. Tak MsÚ vlastne, alebo pracovníci nejakí pracovníci 
MsÚ do toho návrhu, ktorý vypracoval pán Polóny ešte za...zakomponovali ešte nejaké iné 
veci,  ktoré  boli,  ktoré  proste  navzájom,  navzájom si  odporovali  a,  a preto  sme to  museli 
stiahnuť.  Čiže to nebola,  nebola vina ani pána Polónyho ani finančnej komisie, že sme to 
stiahli  v septembri.  Mohlo  sa  to  v septembri  prerokovávať,  schvaľovať.  Ja  som sa  s pani 
Viestovou nerozprával. Ale dosť by som sa čudoval, keby po 5-tich rokoch, keď sa tomu 
venovala, teraz nešla do tej súťaže aj keby to bolo len na 2 roky. Ja si myslím, že na jej mieste 
by som teda ja do tej súťaže išiel. A pokiaľ ide o to, že, že či niekto ešte iný sa zapojí, lebo to 
všetci  tak  nejak  beriete,  že  tuná  niekto  nejaký  podnikateľ  si  povie,  že  tak  budem 
prevádzkovať  TIC-ku  a teraz  akože  príde  a začne  vymýšľať  čo  nové.  No  nie.  My 
predpokladáme, že keď sa niekto zapojí tak to je niekto, kto robí v oblasti cestovného ruchu. 
Kto  už  niečo  takéto  prevádzkuje  v inom meste.  Kto  má sprievodcovské  kurzy,  alebo  má 
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sprievodcov. Že to nebude len tak, že teraz xy si povie ááá však budem, skúsim sa prihlásiť do 
TIC-ky. Predpokladám, že by to bol niekto taký, kto, kto už niečo v takomto biznise robí. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz. Veľmi podstatné pán kolega Kuhn, že pred rokom sme vedeli, že končí zmluva TIC-
ky a nikto nebol schopný vyprodukovať nič na toto zastupiteľstvo. Predĺžili sme to o ďalší pol 
rok a zase tu máme prepáčte taký, taký, taký nepoužijem. Taký menší mačkopes a niečo iba 
lepíme a pokúšame sa niekoho presvedčiť, že nech to ešte trošku podrží, lebo my sa chceme 
za  to  na  2  roky  pripraviť  a my  to  od  vás  preberieme.  Chcem  vám  povedať,  že  žiadny 
podnikateľ nie je odkázaný na to, aby mal jednu, dajakých, dajakých pár m2 od mesta a na 
tom končí  jeho bytie.  Ale si  môže o,  o budovu doprava,  doľava,  oproti  námestí  prenajať 
v podstate jednu budovu a môže to ďalej pokračovať v tom. Takže určite nie sú bytostne tí 
podnikatelia  závislí  od mesta,  aj  keď väčšina tých podnikateľov v tej  oblasti  je odkázaná. 
Mám  tam  prihlásený  ten...op  prejdeme  plynule.  Takže  toto  keby  ste   si  boli  takí  dobrí 
uvedomiť, že, že my tu nie sme na úrovni, že rozdeľujeme karty pre všetkých obyvateľov 
a podnikateľov v meste. My im máme vytvoriť podmienky. Toto, že tá súťaž bude vyhlásená 
na 2 roky to nie je podmienka, ktorou pomáhame rozvoju cestovnému ruchu, alebo rozvoju 
TIC-ky v meste. Je to len také, že keď dakoho nájdeme, aby to, aby to pre nás udržal tie 2 
roky. Ale ešte raz by som chcel poprosiť niekoho, aby sa  vyjadril k tomu, ako to fungovalo, 
keď to bolo pod mestom. Buďte takí dobrí. Sú v miestnosti. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. 

p. poslanec Roman Ocelník
Už si nepamätám, kto so mnou bol v dozornej rade. Či z týchto poslancov dakto, ale keď to 
bolo  pod  mestom boli  stále  problémy.  Stále  niečo  trebalo  riešiť,  neboli  peniaze,  trebalo 
navyšovať peniaze,  pokazila  sa žiarovka,  furt  trebalo dačo riešiť.  Odkedy sme to dali  do 
prenájmu je s tým svätý pokoj, funguje to výborne. Niekoľko krát som sa zúčastnil  s pani 
Viestovou na výstave v Bratislave v Inchebe. Môžem pokračovať ďalej alebo? Na odpoveď. 
A myslím, že to je v skratke je to okej. V skratke je to všetko. Asi tak by som to. Dokončil.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Drengubiak nech s páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja mám informáciu  od predkladateľa  návrhu pána Polónyho, ktorý po 
komisii, spoločnej komisii finančnej a kultúry rozprával s pani Viestovou, ktorá mu potvrdila, 
že akceptuje toto rozhodnutie komisií a zapojila by sa do súťaže na 2 roky. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pán kolega Balázs v niečom má pravdu. Úplne s ním súhlasím. Áno my sme vedeli,  kedy 
končí zmluva, mesto vedelo, mesto vedelo a teda to sú to aj zamestnanci aj volení poslanci, aj 
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primátor, aj súčasný, aj predchádzajúci, vedeli, kedy zmluva končí. A neviem o tom, že by sa 
pripravovala verejná obchodná súťaž s nejakým predstihom ešte, ešte za bývalého vedenia 
mesta, že aby už, aby bolo všetko prichystané. Hej kto to pripravil, čo to pripravil no úlohou 
komisie  nie  je  pripravovať  materiály.  Komisie,  komisie  proste  sa  vyjadrujú  k materiálom, 
ktoré  dostávajú  z mestského  úradu.   Toto  bola  iniciatíva  pána  Polónyho,  ktorý  sa  tomu 
venoval, ktorý tomu venoval desiatky hodín práce, aby prekopal, lebo ten pôvodný návrh, 
ktorý bol na verejnú obchodnú súťaž bol niekedy na jar predložený. To bolo v podstate copy 
and  paste  toho  pred...návrhu  za...pred  5-timi  rokmi.  Vôbec  sa  tam  neodrážali  nejaké 
skúsenosti za tých 5 rokov, čo, čo fungovalo dobre, čo nefungovalo celkom ideálne. Otázka 
je, že čo sa tu tých 5 rokov robilo. Či, či 5 rokov na mestskom úrade bol 1 kvalifikovaný 
človek,  ktorý  by  sa  venoval  cestovnému  ruchu.  Len  cestovnému  ruchu.  Ktorý  by  potom 
mohol pripraviť povedzme aj, aj túto  súťaž, lebo vlastne ten, tie podklady pripravoval pokiaľ 
viem pán Mgr. Halyák, ktorý je právnik. Nie je odborník na cestový ruch takže asi ťažko od 
neho chceme, môžeme chcieť aby pripravil perfektné podmienky súťaže v oblasti cestovného 
ruchu. On môže pripraviť tú právnu stránku. Ale na to by mal byť niekto, kto na cestovný 
ruch,  ale  takého  človeka  sme  tuná  roky  na  MsÚ  nemali,  ktorý  by  sa  venoval  špeciálne 
cestovnému  ruchu.  A pokiaľ  ide  o fungovanie  TIC-ky  ja  si  pamätám  tie  časy,  keď  to 
fungovalo pod mestom. Nebolo to ideálne, určite to nebolo ideálne. Ale väčšina výhrad bolo 
k tomu, že, že to stojí veľa peňazí. Ja si pamätám tie diskusie, keď, keď sa kritizovala bývalá 
riaditeľka TIC-ky za to, že sa prekročil rozpočet, nedodržal sa rozpočet, stojí to veľa peňazí 
a preč,  prečo  tam  na,  na  výdavky  na  personálne  sú  také.  Málo  kedy  sa  kritizovalo  to 
fungovanie, tie služby. Väčšinou sa kritizovalo to, že to stojí viac. A vlastne ten dôvod, prečo 
sa urobila verejná obchodná súťaž na to, že to dáme prevádzkovať súkromníkovi nebolo to, že 
chceme kvalitnejšie služby v oblasti cestovného ruchu v oblasti informovania, ale že chceme 
ušetriť. A to sa, to sa podarilo. To uznávam. Predtým, predtým náklady boli okolo, okolo 50 
tisíc, vyše 50 tisíc, 56 myslím v dvetisíc...ja neviem trinástom či ktorom roku. Z toho, z toho 
vyše 30 tisíc, nejakých 32, 33 dávalo dotáciu mesto. Zvyšok si zarobili nejakou činnosťou 
predajom produktov. Dneska, dneska nás to stojí nejakých 21 alebo 24 tisíc. Čiže hej mesto 5 
rokov ušetrilo po nejakých 11 tisíc, alebo no. Takže, takže ušetrili sme. Pokiaľ ide o kvalitu 
služieb tam sú rôzne názory. Niekto má pocit, že, že nebol s tým problém, niekto mal pocit, že 
s tým bol problém, že to nefunguje tak ako malo. Nie som odborník na cestovný ruch, tak ja 
sa  k tomuto  vyjadrovať  nebudem.  Je pravda,  že my sme to nemuseli  riešiť,  lebo,  lebo to 
nebolo mestské. Kým to bolo mestské tak sa to pravidelne riešilo. V okamžiku, keď sme to 
dali súkromníkovi tak mesto dalo ruky preč. Však to akože robí súkromník. My mu akurát 
platíme tie mesačné platby a, a nemusíme to, nemusíme to riešiť. Teraz sa to začalo riešiť. Na 
finančnej sme komisii v podstate mali riešiť len otázku, otázku nejakých, vyjadriť sa, vyjadriť 
sa k tým podmienkam súťaže. Máme tu aj komisiu cestovného ruchu, tá ma trošku kritickejší 
pokiaľ viem, kritickejší pohľad na fungovanie TIC-ky. Takže ja by som, ja by som si akože 
neidealizoval, že, že ako to bolo teraz posledných 5 rokov perfektné a aké to bolo hrozné pred 
tým. Problémy, niečo vtedy dobre fungovalo, boli s tým nejaké problémy v minulosti. Ani, 
ani v súčasnosti to nie je úplne ideálne ako si predstavujeme. Ale asi za tie peniaze, ktoré 
platíme  súčasnému  prenajímateľovi  asi  viac  muziky  nemôžme  chcieť.  A ak  chceme 
kvalitnejšie služby tak to bude stáť viac peňazí, či už to bude robiť súkromník, alebo to bude 
robiť mesto. Toto je vec, ktorou by sme sa mali zaoberať, myslím si že do budúcna. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
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Ja sa chcem len opýtať, ak vyhrá verejnú obchodnú súťaž, keby bola aj na tých 5 rokov, stalo 
by sa niečo, keby skončila po 2 rokoch? Aký by bol potom postup. Neviem, kto mi vie na to 
odpovedať. Zase by bola obchodná verejná súťaž alebo? Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Tak keď podľa mňa áno, lebo tak bežne keď je dajaká zmluva a vyhrá dakto na 4 roky, alebo 
na  5  roky,  tak  kým  neporuší  dajaké  pravidlá  platí...zmluvné  podmienky,  tak  dovtedy 
nemôžme my nič urobiť. By sme potom mohli prehrať dajaký súdny spor za ušlý zisk, alebo 
dačo také. Tak len to, že to by bolo už na nej, či ona sama chce skončiť alebo takto. To je  
dosť také otázne si myslím. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem.  Pani  prednostka,  pani  hlavná kontrolórka,  keď my už vieme,  že chceme,  alebo 
zaznelo to meno tu, že kto by mal byť  v tej TIC-ke a je to zatiaľ dobré, okej, nedá sa to nejak 
urobiť, že sa to na tie 2 roky by jej predĺži a nech tie 2 roky je tam a nech a to robí? Lebo tu 
vymýšľame. Ja neviem po tej  právnej stránke, či sa to nedá.  Lebo hovoríme tu už o pani 
Viestovej. Tak hovoríme no a čo. Však dobre robí. Ja nie som proti nej. Ja by som zdvihol 
ruku, keby sa povedalo, že predĺžme jej to. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku. Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tu  žiaľ  nie  je  možnosť  predĺžiť  na  2  roky,  pretože  tu  nejde  iba  o prenájom,  ale  ide  aj 
o platenie služieb. A tam už sa potom pohybujeme vo VO. Tzn. už ten ročný limit, doteraz 
sme mali myslím 1 800 mesačne sme platili my za služby, čiže krát 12 tak to už sme ďaleko 
nad 5 tisíc eur ročne, hej. Keď do 5 tisíc robíme len prieskum. Preto je obchodná verejná 
súťaž, že vlastne sa posudzuje aj to druhé kritérium. Posudzuje sa aj odplata za služby. Keby 
to bolo iba o prenájme priestorov tak to je iná vec. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Kolega nespochybňujem prácu pána Polónyho. Akurát sa pamätám na tú, na tú sprchu kritiky 
od vás a od pána Polónyho na finančnej komisii na cestovný ruch v meste. Už teraz, keď 
vidíme, že koľko roboty a práce je kolo toho, tak ja by som bol možnože jemnejší tón zvolil 
vtedy. Možno aj z vašej strany. 14 tisíc eur ročne je dosť peňazí na to, aby sme robili pokusy 
s funkčným systémom. A je to tak ako s tými smeťami. My nemáme relevantné podklady na 
rozhodnutie,  ale  rozhodujeme.  Takže  ja  by  som  bol  strašne  rád,  keby  sme  videli  tuná 
vyčíslené  náklady,  čo nás to  bude ročne stáť a potom stláčajme gombíky,  keď vieme,  že 
o čom rozhodujeme. Zatiaľ nevieme. Takže preto by som uprednostňoval súťaž na 4 roky, tak 
jak som pred chvíľou dával návrh. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja pár poznámok k tomu, zo, zo svojho hľadiska. Pre mňa 4, 5, 
alebo 2 ročná zmluva v rámci tohto je, je hasenie požiaru existujúceho. A to z jednoduchého 
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dôvodu.  Zmluva  skončila,  právne  treba  sa  posunúť  čo  ako  ďalej.  A nakoľko  mesto 
v súčasnosti nemá žiadnu stratégiu v tomto smere, ani žiaden koncept, samozrejme je veľmi 
jednoduchou úlohou a asi najlogickejšou vyhlásiť VO na túto záležitosť s očakávaním, teda že 
sa naplní táto náležitosť. A ako tu už bolo x krát povedané dokonca je tu aj predpoklad, že 
predchádzajúci nájomca bude ochotný sa zúčastniť VO a logicky my z toho vyplýva, že teda 
táto voľba bude najrozumnejšia.  Ja súhlasím s touto krátkou dobou ako výzvou pre MsÚ, 
nakoľko ja úprimne musím povedať, že za doby, keď mesto, mesto vlastnilo a prevádzkovalo 
túto službu myslím si, že táto služba bola vedená veľmi kvalitne. Tak isto ako v súčasnej dobe 
bola vysoko chválená a patrila medzi najlepšie TIC-ky. Ale nie to som chcel povedať, pretože 
nejde  tu  o to  chváliť  to,  čo  už  bolo  zhanené tým,  že  sa  to  zrušilo.  Ale ide  mi  to,  že  ja  
očakávam od mesta ako takého v súčasnosti aj týmto krokom to, že konečne po zakladaní a po 
založení všetkých tých OOCR a neviem akých masiek a neviem koho, čoho, krížom krážom, 
že teda konečne mesto chytí  iniciatívu do vlastných rúk, do pačesov...za pačesy a vytvorí 
v spolupráci  s komisiou  konečne  koncept  rozvoja  cestovného  ruchu.  Ja  to  opakujem  za 
každým, keď dôjde k takýmto zásadovým debatám. Myslím si, že komisia v roku, nebudem 
menovať ktorom, mala koncept pripravený. Neprešiel  vtedajším MZ. Myslím si, že je čas 
opäť na to, aby sme aj v tomto smere si pripravili koncepciu rozvoja. Cestovný ruch je pre 
mňa stále strategickou záležitosťou. Je to priestor, kde teda môžeme zarábať, kde teda môže 
vyrábať  prostriedky,  alebo  teda  podnikatelia  na  tom  môžu  zarobiť  samozrejme,  kde  je 
udržateľný cestovný ruch. Ale je podstatou teraz to vyriešiť túto, toto prechodné obdobie. 
A pokiaľ  teda  mesto  si  to  osvojilo,  tak  ako  tu  pán  primátor  prezentoval  očakávame 
v spolupráci  o ktorej  som  hovoril,  že  teda  príde  koncepcia  v priebehu  týchto  2  rokov. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže by som poprosil pána poslanca Balázsa, 
aby povedal svoj pozmeňujúci návrh. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V uvedených...

p. primátor Michal Domik
Bol pozmeňujúci? 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
...odporúčania finančnej komisie a komisie cestovného ruchu. 

p. primátor Michal Domik
Toto bolo odporúčanie. A bol pozmeňujúci návrh, keď som krátko tu aj tak sa mi zdá, že má 
prednosť pozmeňujúci a. Takže.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
To je v poriadku.

p. primátor Michal Domik
Hej, keď súhlasíte. No. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže ešte raz. Kolega vy ste asi dávali odporúčania svojim kolegom ako majú hlasovať a ja 
som  dával  pozmeňujúci  návrh,  že  tie  podmienky  súťaži.  Áno.  Takže,  takže  chcem  vás 
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poprosiť,  ja  by  som v podstate  všetko  stými  súťažnými  podmienkami  nechal  tak  ako sú, 
akurát tú dobu by som predĺžil na takú dobu, aby malo zmysel sa nielen rozprávať celý čas 
o pani  Viestovej,  ale  aj  o iných podnikateľoch,  ktorý v cestovnom ruchu robia.  Aby malo 
zmysel sa pre nich prihlasovať do tej súťaže. Aby sme to celý ten okruh nestiahli len na pani 
Viestovú. Takže navrhujem 4 roky dobu nájmu.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Niektorí sa sťažovali, že nešlo hlasovanie, takže poprosím 
o nové. 
Za 5-ti poslanci, proti 9-ti, zdržalo sa, zdržali sa 2 poslanci.

Teraz by sme dali hlasovať o návrh, celkový návrh. Podľa finančnej komisii. Návrhu podľa 
finančnej komisii. Prosím hlasujte.
Za 12 poslancov, proti 4, zdržalo sa 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.6.
RVRENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava - 
nový bod OVS na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC –  
Rožňava- PN I. Kuhn
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák

   Proti:

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník

   Nehlasovali:

 Zoltán Beke    

194/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na služby poskytované TIC Rožňava
a nájom nebytových priestorov s výmerou 53,57 m2 na prízemí budovy 
radnice na Námestí baníkov 32 v Rožňave, súpisné číslo 16, postavenej na parc.č. CKN 
45/5, zapísané na LV č. 3001, s najnižším podaním – nájomným vo výške 2 260,65 eur 
ročne
u k l a d á 
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.11.2019

K     bodu  rokovania  č.  14  Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  a   
spolufinancovanie  tejto  žiadosti  –  Dobudovanie  základnej  a  technickej  infraštruktúry  pre 
MRK v     Rožňava  
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Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény
Mgr. Michal Drengubia

k
Ing. Attila Kelecsényi

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

 Zoltán Beke  Pavol Burdiga   

195/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
     1. s ú h l a s í

s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo 
výzve s kódom OPĽZ-PO6-SC611-2019-1 pre projekt s názvom „Dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave“.

              u k l a d á
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské 
zdroje
Z: kancelária primátora mesta Rožňava
T: podľa pokynov výzvy OPĽZ-PO6-SC611-2019-1 

              2. s c h v a ľ u j e 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry pre MRK v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy OPĽZ-PO6-SC611-
2019-1 , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta Rožňava; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Rožňava 

K     bodu  rokovania  č.  15  Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok   
a     spoli...spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné bývanie v meste Rožňava  
Otváram diskusiu. Nehlási sa nikto, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa, zdržal sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné 
bývanie v meste Rožňava -
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke
Mgr. Matúš Bischo

f
Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

196/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
              1. s ú h l a s í

s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo 
výzve s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2- pre projekt s názvom „Prestupné bývanie 
v meste Rožňava“

              u k l a d á
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské 
zdroje

              Z: kancelária primátora mesta Rožňava
              T: podľa pokynov výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2
              2. s c h v a ľ u j e 

predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prestupné bývanie v meste 
Rožňava“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 , ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 
Rožňava; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Rožňava 

K     bodu rokovania č. 16 Systém bývania s prvkami prestupového bývania pre mesto Rožňava  
Otváram diskusiu. Nikto. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
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   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke
Mgr. Matúš Bischo

f
Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi
Mgr. Dionýz Kemén

y
Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

197/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
p r e r o k o v a l o 
návrh Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava 
s c h v a ľ u j e  
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava 

              u k l a d á 
              predložiť schválený dokument ako prílohu Žiadosti o NFP 
              Z: prednostka MsÚ
              T: do termínu podľa výzvy najneskôr do 31.12.2019    

K     bodu  rokovania  č.  17  Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  a   
spolufinancovanie tejto žiadosti -  Technologické vybavenie pre zberný dvor v     Rožňave  
Otváram diskusiu. Nikto. Uzatváram diskusiu, prosím hlasujte.
Za 14, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti - Technologické 
vybavenie pre zberný dvor v Rožňave -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

198/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
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s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo 
výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 pre projekt s názvom „Technologické 
vybavenie pre zberný dvor v Rožňave“

              u k l a d á
predložiť žiadosť o NFP na Riadiaci orgán pre Operačný program kvalita životného 
prostredia

              Z: kancelária primátora mesta Rožňava
              T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
              2. s c h v a ľ u j e 

predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Technologické vybavenie pre 
zberný dvor v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta Rožňava; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Rožňava

K     bodu rokovania č. 18 Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – Informatívna správa  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Demény.

p. poslanec Miroslav Demény
Dobrý deň. Na zasadnutí komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 14. 05. bolo prijaté uznesenie č. 30305/2019, ktorým komisia navrhovala 5 
člennú  redakčnú  radu.  Následne  komisia  aj  predložila  návrh  na  členov  redakčnej  rady 
a z predloženého  návrhu  a po  jeho  doplnení  primátor  mesta  Michal  Domik  menoval 
Redakčnú  radu  Rožňavských  novín  v zložení:  rád  by  som  tieto  mená  –  Matúš  Bischof, 
Anežka Kleinová a Peter Podolinský, Lucia Zlatošová a Beáta Beke. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem  za  slovo.  mám  niekoľko  otázok.   V predloženom  materiály,  alebo  informačnej 
správy stojí bez nároku na rozpočet mesta. Či to chápem správne, že daná redakčná rada bude 
pracovať  bez  nároku  na  nejaké  finančné  ohodnotenie?  Ďalej  sa  chcem spýtať  vytvorenie 
redakčnej rady súvisí, úzko súvisí s, so začatím vydávania Rožňavských novín, alebo znovu 
začatím, pričom mi tu chýba návrh na rozpočet. čo ma ale udivilo je, že na facebooku už daný 
návrh na rozpočet zverejnený je na vydávanie novín. Takže neviem prečo my ho nemáme 
v informačnej správe.

p. primátor Michal Domik
Tak k tým sumám. Na facebooku áno. Niekto z komisie dal vonka, čo sa tam dohodlo. Bol 
tam priebežný rozpočet, čo sa týkalo na 1 200 euro. Bola tak isto dezinformácia áno. Čo sa 
týka pred 10-timi rokmi vlastne noviny sa robili za 30 tisíc euro. Teraz tam už bol priebežný. 
Sme si vypýtali koľko by to stálo. A stáli by v hrubom 1 200 mesačne, čo asi takých 15 tisíc 
ročne. To je polovičná cena. Ale tam ešte neboli započítané reklamy, vlastne príjmy z reklám. 
Takže tam počítame, že dosť veľký obnos peňazí by sme vedeli usporiť v rámci tých reklám. 
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Ale to ešte zas nebolo, my sme len teraz komisiu kvôli tomu, aby začalo sa pracovať a taktiež 
aj tie noviny, že koľko čo vy...vy...to tak isto ten materiál sa pripravený.  Ale už aby mohli 
pracovať na tom. Možno dakde sa vám zdá, že dačo preskakujeme, ale už len informatívne to, 
že ideme o 50% lacnejšie ako pred 10-timi rokmi. Si myslí, že je dobrá správa. Nehovoriac 
o tom, že ešte tam neboli započítané príjmy z reklám. Hej. Tak verím tomu, že poslanci to 
odsúhlasia, že aby tie noviny boli vydávané a začali sa vydávať už od toho. Bude taký prvý 
nástrel, hej, urobí sa prvý nástrel a tam sa už potom rozhodne, že či sa bude pokračovať takto 
potom. Rozhodnú, že či sa bude. Taký nultý ročník. Takže len potrebujeme sa pohnúť, trošku 
sa potrebujeme pohnúť,  aby sme vedeli  čo to  obnáša.  Aby sme všetky tieto  práce vedeli 
spočítať a tak, aby sme už mali čisté. Koľko nám prídu príjmy z reklám, hej, aby sme mali 
čisté, čisté vlastne. A potom oboznámime poslancov, že koľko by vychádzalo. Poviete, že nie 
stopneme to, poviete, že áno môžeme v takomto ísť, alebo režime 5 mesiace, alebo mesiac tak 
budete oboznámený s týmto. Nech sa páči pán Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja by som chcel poprosiť, ale to si už aj hovoril, že potom urobiť nejaké vyčíslenie, že koľko 
nás bude stáť všetko ohľadom toho. Grafická úprava, ja neviem nejaké strihanie, potom ten 
zamestnanec, lebo asi to nebude niekto robiť len tak zadarmo, s kým sa tam počíta alebo  nie. 
Takže ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Takže ten prvý...hovorím, že aby sme začali, aby tá redakčná, aby sme presne vedeli. Lebo 
zatiaľ dosť dlhá doba  prebehla, tak aby sme vedeli tie skryté, hej, veci ako strihanie, alebo 
takto zastrihovanie, dávanie, papier, akej kvality papiera sme rozhodovali. Hej. A presne tam, 
pretože keď vyberiete, ako komisia vyberiete tento papier každý si to mohol na aký papier, 
tak tento vlastne výtlačok na tomto papieri vyjde 1 200 euro, dalo sa za 800 hej a 1 600 euro. 
Takže tam komisia rozhodla, že no v tomto znení by sme mohli. Papier sa vybral, koľko strán 
a tieto aspoň niektoré drobnosti a tam ujasnili a potom určite dáme, aké celkové náklady budú 
a vy potom ako páni poslanci rozhodnete.  Ale stále keď sa budeme pýtať,  že koľko strán 
farebne, polo farebne, polovička maďarsky, polovička slovensky, koľko reklám dáme alebo 
tak, nikdy sme...už trištvrť roka sa vlastne tie noviny pripravovali a stále mal dakto iný názor 
a ten názor chceli presadiť. Tak ja som povedal, že urobte prvé tlačivo, urobte prvé noviny, 
urobme...čo potrebujeme k tomu, potrebujeme k tomu redakčnú radu. Zvoľme redakčnú radu, 
aby začali na tom pracovať. Dakto tam, lebo aj kvôli tomu, že v diskusii niekto nie je pear 
primátora, poslanci nech sa nevyfarbujú a plno, plno, plno týchto vecí bolo okolo nejasností. 
Tak hovoríme urobíme jeden pr...jedne prvý výtlačok, hej, jedno prvé číslo, nulté číslo a páni 
poslanci rozhodnú, či chceme v tom pokračovať od nového roka v mesačných intervaloch. 
Alebo potom povedia, že 2 mesačných, 3 mesačných, ale bude to na vašom rozhodnutí. Ja by 
som poprosil pani prednostku o vyjadrenie.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnila pána primátora, že určite budeme očakávať aké 
budú ohlasy  na nulté  číslo  a na  základe  toho potom aj  pripravíme  do rozpočtu  návrh  na 
výdavky. Podľa toho ako schválite výšku tohto výdavku, my potom budeme musieť aj tak 
ešte verejné obstarávanie na spracovanie, grafiku, tlač. Tzn. že my až potom budeme vedieť, 
či to bude mesačník, či to bude dvojmesačník. Podľa finančného objemu, aký schválite. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Ďakujem pán primátor aj pani prednostka za bližšie ozrejmenie problematiky. Len 
ešte raz opakujem tú svoju otázku, lebo som nepostrehol odpoveď na tú druh...na tú prvú 
otázku vlastne, že či tá navrhnutá redakčná rada je ochotná robiť momentálne bez nároku na 
nejaký honorár. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Tak to zistíme. Je to tu napísané. Neviem odkiaľ, ale určite je, je to tam napísané. Aj tak asi si 
myslím...prosím?  Uhm.  Takže   pán  Podolinský  je  náš  zamestnanec  a ostatní  sa  nevie, 
nevyjadrili, nevyjadrili sa. Áno. Ale dobrý postreh v tomto smere. Jedná sa, aby sme vedeli 
prvé čísla, prvé čísla. Možno keď dakto povie budem to robiť za toľko, za toľko vieme vám 
dať.  Budeme pracovať na tom, hlásia  sa  nám sponzori,  nie  sponzori,  ale  tí,  čo by chceli 
reklamovať, hej. Takže tá suma bude do 1 000 euro, hej, by sa to mala dostať ten prvý. Takže 
už aj s tými počítame, že keď bude dajaké cca. Keď bude treba zafinancujem to ja. Len aby 
sme už konečne mali prvý výtlačok tu, aby sme sa nehádali, že kto koľko, čo koľko. Aby ste 
už vedeli.  Aby sme sa pohli.  Bude to vytlačené a aby sme...ale  bez tej  redakčnej rady sa 
nepohneme. Takže to je dosť dôležité, aby sme mali. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Mňa prekvapilo,  že sa bavíme priamo o novinách. Pretože si  myslím, že 
redakčná  rada  bola  schválená,  alebo  je  schválená  kvôli  tomu,  aby  nejakým  spôsobom 
pomohla pri, pri veciach, ktoré súvisia s redakčnou radou. A prosím, bol by som rád, keby si 
mesto nemýlilo redakčnú radu s manažmentom novín, pretože manažment novín je práve ten 
faktor, ktorý organizuje veci okolo získavania reklám. A tretia vec, tretí okruh na ktorú chcem 
mesto upozorniť, opäť schválenie redakčnej rady ako takej nie je o tom, aký charakter budú 
mať noviny. Predsa charakter novín určí práve tá redakčná rada možno. Ja som napríklad 
proti, aby tam boli akékoľvek reklamy. Poďakovanie za sponzoring pri vydávaní beriem za. 
Krásnymi,  peknými číslami  niekde,  alebo teda  písmenami,  ale  nie  reklamy toho typu,  že 
nakupujte u mňa topánky, nakupujte u mňa žuvačky a podobné veci. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem za slovo. Aj keď ste ma väčšina predbehli a, a diskutovali mimo časový limit, čím 
ste  porušili  rokovací  poriadok  ako  vždy.  Máme  tu  predložený  návrh  berie  na  vedomie 
zloženie  redakčnej  rady  a ukladá  vydať  prvé  číslo  Rožňavských  novín  v decembri  2019. 
Príloha, v prílohe nevidím finančný rozpočet absolútne žiaden a viem, že sa nejedná o malú 
sumu daňových poplatníkov, resp. našej mestskej kasy. Je ťažko podporiť takýto návrh, keď 
tie čísla sú, nie sú. To, že niekedy pred x rokmi stálo vydávanie novín viacej ako dnes je 
jasné.  Niekedy  sa  písmenká  ukladali  ručne.  Dneska  to  ide  cez  počítač.  Technológie  išli 
dopredu. Niektoré veci ako platne a pod. sa preskočili. Takže vy...vypadli niektoré, niektoré 
položky a tiež trh je širší. Väčšia ponuka papieru, väčšinou zo Švédska a zo severných krajín 
sa vozí, je rozdiel rotačka ofset. Tu dávame 6 tisíc výtlačkov to je ofset. 6 tisíc výtlačkov nie 
je postačujúcich pre Rožňavu v žiadnom prípade.  Nie je.  Na rotačke je minimum 10 tisíc 
výtlačkov. Keď vytlačím 10 tisíc výtlačkov na rotačke mám to možno za polovicu ako na 
menší náklad na ofsete. To si treba uvedomiť. Čiže my ideme tlačiť menej, drahšie. Viac by 
sme,  viac  by  sme  vytlačili  za  nižšiu  cenu  ako  6  tisíc  ofsetov.  Nemáme  tam predloženú 
grafickú prípravu, zalamovanie, tlač, cesta do tlačiarne, cesta z tlačiarne. Čiže aj tú dopravu 
treba zarátať. Treba zarátať distribúciu, povinné výtlačky, ktoré určuje ministerstvo kultúry. 
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Tam treba všetko zarátať. Redakčnú radu máme platenú, nemáme, no nevieme zistíme. Toto 
je diletantský materiál predložený. Toto nie je materiál. Toto je že tri bodky, hej. Myslím, že 
tento  materiál  by  nemal  byť  takto  prijatý  ako  je.  Myslím,  že  by  mal  byť  prepracovaný 
a s finančnou kalkuláciou predložený. Tiež by som porovnal tú cenu, že niekedy lacnejšie 
noviny. Áno. Že boli drahšie. Áno. Niekedy možnože bola tlač drahšia, ale uvedomme si, že 
ostatné položky ako je spracovanie, distribúcia, čiže ľudská práca išli niekoľkonásobne hore. 
Takže keď z celého rozpočtu máme na jednej strane možnože len položku tlač, keď máme 
dobrú rotačku, tak máme dobrú cenu. Na druhej strane ľudská práca nám môže extrémne 
navýšiť celý rozpočet, ktorý môže byť oveľa vyšší ako by sa to robilo pred 15-timi rokmi. 
Čiže  je  ťažko  porovnávať  výcuc  jednotlivých  položiek.  Treba  to  brať  v globále,  v celku. 
Treba to fakt vážne...poradiť sa s niekým, nejakým odborníkom, kto v tom pracuje. Je ich tu 
dosť, alebo na Slovensku a až tak ísť do toho. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Tak ako som vám pred chvíľou rozprával presne o tom to je. Hej. Budeme 
hľadať  toto  nemáme ešte,  toto,  toto,  toto.  Pán poslanec  Ocelník  celé  noviny zaplatím zo 
svojho platu, aby ste  sa nemuseli báť, hej, aby sme sa trošku pohli, lebo keď budeme a keď 
dakto potrebuje 4 gumy na auto, keď kúpim 20 je to jasné lacnejšie. Hej. Len či vyhodím 16. 
Buď ich predám, alebo tak. Ale ja hovorím ten pomer, že poviete 10 tisíc keď vytlačíme, je to 
lacnejšie. Nie je o lacnejšie ako 6 tisíc, ale jasné cena čím viac dáte vytlačiť klesá. To máte 
pravdu. Ale či 4 tisíc výtlačkov vyhodíme kvôli tomu, že vlastne to vytlačíme za 7 tisíc a 10 
tisíc tak to je ten rozdiel. Ale hovorím to už ne...neutekajme do týchto. Stále dajaké problémy 
a prekážky sú. Potrebujeme odsúhlasiť túto radu, aby mohla pracovať, lebo už 3/4 roka sme sa 
nepohli a každý, každý je tu novinár, každý je tu expert na tlačivá a na reklamy a je tu strašne 
veľa  takých múdrych  ľudí.  Hej.  Takže  áno  sú  tu  odborníci,  ktorí  prišli  verte  tomu vám, 
môžete,  povedal  som vlastne môjmu asistentovi  nech zistí.  Vyše 12 firiem odvolal  až po 
Bratislavu, všetko kto, koľko, ako tlačí, boli tu, boli tu aj títo z Korzára, boli tu aj od nich sú 
ponuky, aj z ich tlačiarní, takže určite vyberieme tú najlepšiu firmu, ktorá vie nám zabezpečiť 
čo najlacnejšie, ale aj najkvalitnejšie, aj to zarezanie aby boli, bolo to na takej úrovni ako to 
má byť. Ako aj denné noviny. Chcem ukázať prvý výtlačok novín už v decembri. Urobím 
všetko, aby to bol a vy potom rozhodnete či je to pekné, či to má obsah, či to má tak, či budú 
vyzerať  tak  ako  majú.  Či  tá  redakčná  rada  splnila  to,  čo  má  splniť  a aké  máte  od  nich 
očakávania. Toto je to prvé číslo a potom môžeme kritizovať, či ideme ďalej, alebo nejdeme 
ďalej.  Tam je  napísané  hospodársky  a finančný  dopad  na  rozpočet  mesta  bez  nároku  na 
rozpočet mesta. To je to tam napísané, takže ten prvý výtlačok určite bude bez. Nároky na 
pracovné miesta: bez nároku na pracovné miesto. Hej. Odsúhlas...nič som neprosil, alebo ani 
nebudem prosiť,  ale  jediné  čo  chceme je  menovanie  Redakčnej  rady Rožňavských novín 
informatívna správa. Že sme menovali. Takže len toľko. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán 
Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán primátor strieľaš čísla. Nepoznáš to. Nie si v tom doma. Ja som v tom doma. Ja som tlačil 
noviny vyše 15 rokov. Možno 15 miliónov som vyplatil tlačiarom. Ja som tam doma. A keď 
hovorím, že 6 tisíc je málo, ale to neberme, že je málo. 6 tisíc výtlačkov tam máš za 600 euri. 
A44+4 hej. Ofset. Zoberiem 10 tisíc....počkám si na ďalší príspevok.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
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Ja som tiež za to, aby sa vyskúšala jedna alternatíva, aby vlastne v tom decembri a potom 
uvidíme, ale myslím si, že musí to ísť určite s reklamom, lebo bez reklamy to vôbec nemá 
zmysel jak pán Kováč hovoril, že bez. Lebo nezarobia tie vôb...noviny vôbec na seba. Ja som 
mal  spravodajský portál  Rožňava 24,  my sme sem tam vytlačili  noviny  a to   bolo stále 
v mínuse. Takže bez reklamy ťažko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne.  Ja  by  som chcel  pánov kolegov  poslancov  poprosiť,  aby  sme  sa  vrátili 
k prejedávanému materiálu. My teraz nejdeme rozhodovať o tom, či v budúcom roku budeme 
niečo vydávať, alebo nie, alebo aké budú podmienky redakčnej rady, koľko budeme za to 
platiť, aké noviny, ako často atď. Ideme rozhodovať o tom, že sa vydá jedno číslo. Smer udá 
redakčná rada, ktorá bola menovaná primátorom. Nič viac,  nič menej.  O tomto máme čas 
diskutovať vedy, keď to jedno číslo prebehne a to je asi všetko.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Poprosím vypnúť mi faktickú a pustiť mi príspevok. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre takže ešte  raz pán primátor.  Čísla strieľaš.  Ty ich nepoznáš,  ja  ich poznám. Tu je 
nejaká predstava, že 6 tisíc výtlačkov zo strany mesta, čo kdesi koluje na internete. 6 tisíc 
výtlačkov, 8 strán ja neviem 600 euri? Dobre to...

p. primátor Michal Domik
12 strán.

p. poslanec Roman Ocelník
12 strán. Hej. A4 hej, A4-ka hej, štvorfarebné smykové hej? 

p. primátor Michal Domik
Áno.

p. poslanec Roman Ocelník
Predpokladám.

p. primátor Michal Domik
Pán, pán Ocelník ja ako čísla strieľam. Nerozumiem vám. Idem to zaplatiť...

p. poslanec Roman Ocelník
Hneď ti vysvetlím, hneď ti vysvetlím.

p. primátor Michal Domik
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Ale idem to zaplatiť, hej, a keď to zaplatím...

p. poslanec Roman Ocelník
No keď to ideš ty zaplatiť, tak potom nemáme o tom čo riešiť.

p. primátor Michal Domik
No veď to som aj povedal, že z vlastného platu to ...

p. poslanec Roman Ocelník
Vydaj sám, si vydaj....Nemáme, nemáme, nemáme o čom hlasovať.

p. primátor Michal Domik
O redakčnej rade hlasujeme teraz, o redakčnej rade. Ja nejdem si zaplatiť svoj pear, ja chcem, 
aby tá ...tak vyzerala, ako to bude.

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre.  Dokončím  teda  porovnanie,  že  strieľaš  čísla,  hej.  Pri  rotačnej  tlači  získaš  viacej 
výtlačkov za nižšiu cenu ako zaplatíš za ofset. Za celkovú nižšiu cenu. Nieže, nieže za kus 
nižšiu. Ale opakujem 6 tisíc výtlačkov je nedostatok. To si treba zistiť koľko treba, ale to nie 
je postačujúce.  Takže tak by som to povedal. A keď redakčnú radu, väčšinou keď volíme 
niekoho niekam tak si dáme lístky a napíšeme mená a krúžkujeme, hej. To je po prvé a po 
druhé  tu  v ukladacej  časti  by  potom netrebalo,  že  vydať,  ukladá  vydať  prvé  číslo  novín 
v mesiaci  december,  ale  zakomponovať  celú,  všetky  výdavky  zaplatí  primátor.  Hej.  Sa 
zaviazal zaplatiť primátor. Ale potrebujeme to vyčísliť, lebo aj  zamestnanec mesta, ktorý bol 
akože prijatý na nové miesto bude robiť redaktora tera...teda, aj to sú finančné výdavky mesta. 
Je tam, čiže tam by trebalo celý rozpočet. A ten rozpočet je dôležité vidieť. Takže asi tak. 

p. primátor Michal Domik
Dobre.  Musím  sa  nadýchnuť.  Dobre.  Asi  nie,  hej.  Ale  predsa,  lebo  ma  to  bude  žrať. 
Jednoducho  najlepšie  prácu  ohodnotíme,  keď  mu  dáme  urobiť  12  stranový,  12  stranové 
noviny a on presne povie, že koľko času na tom trávil a to zaplatím všetko. A on potom nám 
vyčísli.  Na týchto  novinách som musel  pracovať  30 hodín.  Už budeme mať čísla,  že  ten 
redaktor robil na nich 30 hodín krát mzda a všetko by sme tam vyčíslili. Objednáme 6 tisíc, 
vyšlo nás toľko. Keď pán Ocelník vy prídete za nami, že ja viem 10 tisíc za toľko vytlačiť, 
hej, tak zoberieme 10 tisíc. Môžeme tlačiť na tej ofsetovej tlačiarni. S tým nemáme problém. 
Úplne nemáme problém, len aby tá kvalita bola taká istá, ako bude sa tlačiť. Takže úplne nič. 
Len vás toľko len chcem poprosiť, aby sme sa dostali už, už hej, už som to prehnal. Ďakujem 
pekne. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Nevlastním stroje, ale poznám veľa ľudí, napr. aj Igora Matoviča, ktorý má tie rotačky a ktorý 
s tým vie tlačiť. Možno jeho priamo osloviť, ale ja vám tieto služby neviem ponúknuť mestu, 
pretože ja rotačku doma nemám. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne. S faktickou pozvánkou...poznámkou pán Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Navrhujem ukončiť diskusiu, lebo sme odbočili od témy. Je to schválenie, teda na vedomie 
správa o redakčnej rade a nie o rozpočte, o nákladoch na noviny a podobne. Treba navrhnúť, 
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aby bol nejaký bod do budúceho zastupiteľstva, ale, ale tuto to neriešme teraz, lebo nemáme 
čo riešiť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou otázkou pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
No máme tu čo riešiť. Riešime Rožňavské noviny, kde je ukladacia časť a kde je redakčná 
rada, hej. Takže je tu čo riešiť. Je tu čo diskutovať. To nie len tak určiť diletantsky nejakú 
správu a schváliť to šup, šup. To nie len tak sa robí. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne som veľmi rád, že konečne mesto pristupuje k tomu, aby 
aj  Rožňava vydávala noviny aj  v 21. storočí. V predchádzajúcich storočiach týždenne aj 2 
noviny vychádzali  tu v Rožňave a bolo oveľa menej  obyvateľov a bolo aj  možnosti  oveľa 
lepšie na to, aby sa šírili trebárs diania v meste. Skoro 10 rokov hovorím o tom, že by bolo 
potrebné vydať takúto tlač čo obyvatelia môžu chytiť do ruky aj viac krát. No bolo povedané, 
že nie je potrebné, lebo má mesto svoju web stránku a stamaď môžu dozvedieť o všetkom. 
Avšak k tomu treba mať aj, vlastniť aj počítač, čo nie v každej rodine majú. A keď aj majú ale 
netuší,  alebo  ujkovia,  ktorí  sú  zvedavší  o dianí  mesta  k tomu  nemajú,  nemajú  vzťah 
k počítaču. K tomu ale aby sa zvolila redakčná rada mali by sme byť oboznámení trošičku 
skôr o predstave, že čo by sa malo ako, alebo ako, ako predstavuje ako len mesto a mohli sme 
to prejednať trebárs na nejakom neoficiálnom stretnutí poslancov, alebo obyvateľov s takými 
odborníkmi, ktorí ako len sa vyznajú vo vydávaní ako len takýchto novín a na základe toho 
potom skorej by sa dalo rozhodovať. Tu sú uvedené určité mená. Ja osobne možno u jedných 
alebo 2 viem, čím sa zaoberajú, alebo, ale, ale že či všetci sú odborníci, alebo nie takéto, do 
takej  redakčnej  rady  to  nie  som,  proste  nemám  vedomosti  ako  o tom.  Takže  ťažko  sa 
rozhodnúť  o tom,  alebo  zodvihnúť  ruku,  že  aby sa  zložila  ako len  táto,  alebo  v takomto 
zložení tá redakčná rada. Že keď by bolo treba ako len že, že tak treba určiť redakčnú radu 
a nech hľadajme spoločne, to, to ešte by ako len bolo priechodné. Ale tak nechám na zváženie 
ako  len  že  a ešte  aj  ja  nechám,  nechám uležať  v hlave  ako  len  že  či  ja  budem ako  len 
rozhodovať. Ďakujem. A pokiaľ, pokiaľ by to ako len išlo tak ako pán primátor prezentoval 
tuná, že trebárs by sa objavilo aj v maďarčine, tak čo, čo by bolo vítané samozrejme, ale zase 
že ako by malo ako len byť výtlač, alebo, alebo, že čo by malo ako len obsahovať maďarská 
časť, čo by malo obsahovať slovenská časť nemyslím si, že by bolo ako len treba to isté, alebo 
recipačne ako len, alebo, alebo proste že by  muselo všetko. Každopádne nie tak, ako keď 
vychádzali rožňavské noviny a dvojjazyčne a fotky aj na maďarskej strane boli to isté pritom 
na  jednej  akcii  určite  nie  len jedna  fotka  sa robila,  ale,  ale  viac  a to  už by nemusel  byť 
rovnako.  Ale to sú už detaily  ako len.  Ja si  dúfam, že si  sadneme ešte  ako len ku tomu 
voľakedy v blízkej budúcnosti a, a budem môcť ako len vyjadriť svoj názor k veciam, aby 
fakt kvalitné keď už, keď už ideme do toho, že budeme vydávať, tak aspoň nech je to na 
úrovni a nech je to kvalitné. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ako posledný pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Tak ja chcem zopakovať to, čo pán primátor niekoľkokrát zopakoval. Na, za jeho peniaze sa 
vy...vytlačia noviny v spolupráci s redakčnou radou, ktorá je aj na niečo iné schválená, nie len 
na noviny. Ten podnikateľský zámer so všetkými nákladmi predpokladám, že raz príde sem 
na pretras. Teraz ale to je o redakčnej rade, ktorá vie pomôcť aj rv...našej televízii a je to aj 
o tom zámere pána  primátora. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ukončujem diskusiu. Takže prosím hlasujme.
Za 10 poslancov, proti 3, zdržalo s 1 poslanec.
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – Informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

   Proti:

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník  

   Zdržali sa:

Ing. Ondrej Bolaček    

   Nehlasovali:

Bc. Ivan Kuhn    

199/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a    v e d o m i e  
menovanie redakčnej rady Rožňavských novín v zložení:
Mgr. Matúš Bischof
Bc. Anežka Kleinová
Peter Podolinský
Mgr. Lucia Zlatošová
Beáta Beke 
u k l a d á
vydať prvé číslo Rožňavských novín v mesiaci december 2019
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.12.2019

K     bodu  rokovania  č.  19/1  Správa  z  kontroly  dodržiavania  zákona  č.  311/2001  Z.  z.   
Zákonníka  práce  so  zameraním  na  dohody  o  prácach  vykonávaných  mimo  pracovného 
pomeru za rok 2018 v subjekte mesto Rožňava
Nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 
II.  polrok tohto roku vám predkladám správu o vykonanej  kontrole  a to so zameraním na 
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dodržiavanie  ZP,  konkrétne  dohôd  o vykonávaných  prá...dohôd  o vykonávaných  prácach 
mimo hlavného pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti.  Mesto 
Rožňava uzatvorilo v roku 2018  8 dohôd o pracovnej činnosti, 156 dohôd o vykonaní práce 
na uvedené činnosti,  dohody o brigádnickej  práci  študentov bolo ich 37.  Rozpočet  v tejto 
položke  bol  čerpaný  na  66,91%.  Čiže  rozpočet  bol  dodržaný.  Nedostatky,  ktoré  boli  pri 
kontrole zistené sú uvedené v bode 1 – 3. Správa bola prejednaná s pani prednostkou úradu aj 
s pánom primátorom a boli prijaté opatrenia na odstránenia zistených nedostatkov. Nech sa 
páči ak máte nejaké otázky.

p. primátor Michal Domik
Nemá nikto. Takže by sme mohli prejsť k bodu rokovania č. 19/...Jaj, prosím dávam hlasovať.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.1.
Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so zameraním na dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2018 v subjekte mesto Rožňava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14

   Za:

 Zoltán Beke
Ing. Ondrej Bolače

k
Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény
Mgr. Michal Drengubia

k
Ing. Attila Kelecsényi

Mgr. Dionýz Kemény  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  

200/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a     v e d o m i e  
Správu z kontroly  dodržiavania zákona  č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so 
zameraním na dohody o prácach  vykonávaných mimopracovného pomeru za rok 
2018  v subjekte Mesto Rožňava

K     bodu rokovania č. 19/2   
Nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno.  Tak  isto  na  základe  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  predkladám  správu 
o vykonaní  kontroly  v subjekte  Mestské  televízne  štúdio  s.  r.  o.  Rožňava.  Kontrola  bola 
zameraná na dodržiavanie zákona, ZP a zákona o účtovníctve. Máte predložené v materiály 
zistené nedostatky. Všetky nedostatky boli prerokované s konateľkou sročky. Tak isto boli 
navrhnuté  opatrenia  v bode  1  –  8.  Pani  konateľka  prijala  tieto  opatrenia  a priebežne 
a nedostatky odstraňujú. Všetko. Nech sa páči ak máte pripomienky.

p. primátor Michal Domik
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
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Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 19.2.
Správa z kontroly hospodárenia MTVŠ s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v z.n.p., zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 14

   Za:

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény  Eduard Mihók

Ing. Filip Pollák    

   Nehlasovali:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn    

201/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a     v e d o m i e  
Správu z kontroly  hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. za rok 2018, 
kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 
311/2001 Z.z. v z.n.p. zákonníka práce

K     bodu rokovania č. 9/3  
Nech sa páči pani Balážová.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Dňa 02. 04. 2019 požiadal primátor mesta Rožňava Michal Domik, teda mňa ako hlavnú 
kontrolórku mesta, o vykonanie kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby mesta 
Rožňava so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri 
použití  finančných  prostriedkov  určených  na  mzdy  zamestnancov  v nadväznosti  na 
dodržiavanie  príslušnej  legislatívy.  Kontrolovaným obdobím boli  roky  2018-19.  Kontrola 
bola vykonaná v spolupráci s finančným odborom MsÚ. Ku kontrole boli predložené účtovné 
doklady za rok tisíc...2018-19, osobné spisy zamestnancov a interné smernice. Bolo zistených 
dosť nedostatkov. Máte ich dosť podrobne uvedené. Nebudem ich rozvádzať. Snáď len toľko, 
že na odstránení týchto nedostatkov sa začalo pracovať hneď pri ich zistení. Tzn., že už aj 
v priebehu  kontroly  sa  tieto  nedostatky  odstraňovali.  Samozrejme,  že  nie  všetko  sa  dalo 
v tejto dobe odstrániť. Pán riaditeľ nemal námietky proti zisteným nedostatkom. Akceptoval 
aj  odporúčania  na  prijatie  opatrení  na odstránenie  zistených  nedostatkov.  A tak  isto,  teda 
pôjdeme na následnú kontrolu. Predpokladám, že niekedy budúci rok, lebo do konca roka je 
tam ešte čo robiť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Všetko z mojej strany.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No vzhľadom na to, že je tam dosť veľký rozsah tých, tých problémov bol by som rád, keby 
poslanci dostali aj priebežne nejaké informácie, čo sa podarilo odstrániť, alebo, alebo čo nie.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Dobre.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Stačí,  stačí  písomne  ako v rámci  tých  materiálov,  ktoré  sú  predkladané  ako informatívne 
správy na zastupiteľstvá.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Dobre.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ďalší sa nehlási nikto do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 19.3.
Kontrola v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných prostriedkov určených na mzdy 
zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie príslušnej legislatívy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák  

   Nehlasovali:

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

202/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e   n a    v e d o m i e  
Kontrolu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných 
prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie 
príslušnej legislatívy.

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú podnety pre hlavnú kontrolórku.



73

Nech sa páči  otváram diskusiu k tomuto  bodu. Takže  nikto sa nehlási.  Nech sa páči  pán 
poslanec Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja sa len chcem opýtať, neviem či to je na vás, či by sme materiály nemohli  dostávať e-
mailom na MZ. Že či je to možné mailom dostávať materiály na MZ, ale to asi nie je na vás 
otázka. 

p. primátor Michal Domik
Takže poprosíme zainteresovaných.

p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Problém je, keď nejaké väčšie súbory sa posielajú. Napríklad bude programový rozpočet. Hej, 
to je dosť rozsiahle, takže to asi...

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
A keby sa to nahralo na internet a odtiaľ by sme si to mohli stiahnuť? Či to nie je možné asi 
tak? Lebo dosť neskoro dostávam materiál, lebo nie som často doma. 

Prednostka
Keď to považujete za doručenie materiálov, že to vyložíme na internet tak áno. 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Neviem ja. To je len taký môj postreh.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Lebo aj rokovací poriadok hovorí, kedy vám máme materiály doručiť. Môžeme to. Tak isto 
ako na komisiu, keď sme dávali, že budete mať dajaké heslo, otvoríte si.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Aspoň mne je to jednoduchšie, lebo ja sa nezdržiavam veľmi doma, takže...

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Aj  nám  je  to  jednoduchšie.  Nemusíme  posielať  pracovníkov.  Dobre.  Preberieme  to 
s kolegami.  Určite  dostanete  potom  od...informáciu,  že  akým  spôsobom  doručíme  na 
najbližšie zasadnutie.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Tak nie je to tiež podnet na pani hlavnú kontrolórku, ale keďže tu kolega túto otázku otvoril. 
My sme to už pred niekoľkými rokmi riešili, že, že prečo sa to nedoručuje, alebo nemôže 
doručovať  takýmto  spôsobom ako  dostávame materiály  na  komisie,  že  príde  email.  Čiže 
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pozvánka,  pozvánka  s linkom príde  emailom a potom si  to  človek  stiahne  zo  stránky.  Ja 
ne...nemám nejaký zásadný problém, mama je teda väčšinou doma a prevezme predmet, tú 
obálku. Vtedy pokiaľ si pamätám bol problém, že nie všetci poslanci mali emailové adresy, 
alebo  prístup  na  internet,  takže,  takže  to  bol  taký  jeden  silný  argument,  ale  neviem. 
V súčasnosti už asi všetci máme prístup na internet. Takže, takže by to nemal byť problém 
podľa mňa. A odľahčilo by to aj podľa mňa ušetrilo by to čas tých pracovníkov, ktorí musia 
behať po Rožňave niekedy aj, aj opakovane kým, kým zastihnú dotyčného doma. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Len možno na porovnanie. Na VUC-ke dostávame materiály tak 
isto. Dostávame to v elektronickom podaní a dostávame ich kompletne. Takže nedostávame 
ich na kľúči. Možno je to tak na premyslenie, alebo zavoláte tam, ako to tam robia IT-čkári 
toto,  ale  tak  isto  to  dostávame.  A tam  kde  pôsobím  v Dobšinej  detto  dostávame  len 
v elektronickej forme. Čiže nedostávame to ani na kľúči, na ničom, len to príde riadne. Ja som 
tam samozrejme nepreberal, či je to veľký súbor, malý súbor, ako sa mi to tam zmestí, ale aj 
na  VUC-ke  aj  v Dobšinej  dostávame  takto.  Takže  možno  na  vás  páni.  Skúste  sa  spýtať 
v Dobšinej, skúste sa spýtať v Košiciach ako to urobia, ale v pohode to dostaneme. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže máme pozitívnu odozvu. Naši IT-čkári súhlasia, že sa to dá. Ďalší do diskusie. 
Takže uzatvára...jaj aha, dobre. Takže uzatváram diskusiu. Že ne sú žiadne podnety. Dobre, 
žiadne, no tak som myslel, že či má dakto do...dakto podnety. 
Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Ďakujem 
za spoluprácu a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia. 

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

Ing. Juraj B a l á z s Eduard  M i h ó k
poslanec MZ poslanec MZ
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