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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 04. 11. 2021 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže môžeme začať. Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 

Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov otváram 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom 

období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, pani hlavnú 

kontrolórku, náčelníka mestskej polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, 

riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, vedúcich odborov 

mestského úradu a všetkých prítomných. Z dôvodu ochrany zdravia pred ochorením COVID – 

19  je povinné počas konania zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné: 

- zúčastniť  sa ho len v respirátore bez výdychového ventilu, 

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

ochorenia, 

- zákaz podávania rúk, 

- pravidelná dezinfekcia rúk, 

- pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m, 

- vetranie priestorov vždy po dvoch hodinách rokovania. 

Konštatujem, že poslanci MZ boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 

poslancov 17 poslancov je prítomných 12, teda MZ je  spôsobilé rokovať a uznášať sa. Svoju 

neúčasť ospravedlnili pán poslanec Lach a pán poslanec Kováč. Za overovateľov zápisnice 

menujem pána poslanca Keménya a pána poslanca Dávida.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 23. 09. 2021 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem. 

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

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

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

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

 
 

 

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Trošku mám tu neporiadok, takže som sa 

stratil.  

 

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

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v 1. bode 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 

tomto uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

V bode 2 Otázky a podnety občanov ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom 

rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže 

byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po otvorení zasadnutia MZ 

a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

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

používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

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. Nakoľko neprišiel žiaden občan, 

tak môžeme pristúpiť rovno k bodu č. 3. kde nasledujú Interpelácie poslancov 

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

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem za slovo. Mám niekoľko otázok vlastných a jednu otázku 

jedného občana mesta Rožňava. Začal by som bodom interpelácie zo zasadnutia MZ z 01.07. 

Pán kolega Beke mal nejaké otázky ohľadom billboardu, ktorý stojí pri MŠ Reformovanej 

cirkvi na sídlisku Podrákoš. Pán primátor sa vyjadril, že ide o čiernu stavbu a viacej informácií 

nám malo byť poskytnutých písomne. Žiaľ do dnešného dňa sa k tomu, sme sa k tomu 
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nedopracovali, tak poprosím tento bod ešte raz prediskutovať, alebo nejak nám poslať 

stanovisko mesta k tomu billboardu, ktorý tam stojí vlastne na mieste budúceho chodníka, kde 

sa plánuje chodník popri MŠ na Podrákoši. Ďalej by som sa chcel spýtať v akom stave je 

kúpalisko v Rožňave. Bola tam podpísaná zmluva na rekonštrukciu. Vieme, že sa 

pravdepodobne s touto z finančných dôvodov nezačalo, tak možno nejak v skratke aký je ďalší 

postup ohľadom tejto investičnej akcie. Tretí bod, alebo ďalší bod je, chcel by som sa spýtať 

na stav vnútro blokového areálu Družba. Tiež investičná akcia. Je to vlastne akcia, ktorú sme 

zdedili ešte po predošlom MZ, ktorému sa podarilo získať finančné zdroje. Žiaľ prešli už 3 roky  

a dodnes sa nič nerobí, takže občania sa ma pravidelne pýtajú, prečo to stojí a prečo sa stále 

vyhovárame, že to nie je v našich rukách. Ďalej ja by som sa chcel opýtať na súdny spor, alebo 

právny spor, ktorý máme, ktorý má mesto Rožňava so SOŠOaS na Rožňava bani. Ešte 22. 05. 

2020 vydal okresný súd platobný rozkaz a odvtedy je mesto v rokovaní s KSK. Dodnes 

nevieme nejaký výsledok rokovania a mám pocit, že ani do skončenia nášho funkčného obdobia 

s týmto bodom nepohneme. Je to niečo, čo sme zdedili. Žiaľ. Nie je to naša chyba. Napriek 

tomu by som bol rád, keby sme tento problém nejak ukončili a aby nebol presúvaný na plecia 

ďalšieho budúceho zastupiteľstva. A posledný bod, ktorý a chcem spýtať vlastne budem citovať 

z rozhovoru s jedným občanom, obyvateľom Ulice zlatej v Rožňave a citujem: „nie každý z nás 

má to šťastie, aby sme bývali na ulici, kde býva aj pán primátor, ako občania Edelényskej. 

Chceme poprosiť mesto, aby sa urýchlene začalo zaoberať stavom vozovky na Ulici zlatej, lebo 

každým prejazdom si ničíme naše autá.“ Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak by sme, keď dovolíte, tak poprosím billboard som dal riešiť zástupcovi, môjmu 

zástupcovi, aby nám povedal bližšie informácie. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Pekný deň prajem všetkým. Čo sa týka billboardu, tak áno bol majiteľ 

oslovený, podnikáme ďalšie právne kroky na to, aby sa ten billboard odstránil stade. Niektoré 

postupy sú trošku pomalšie, ale čo sa týka komunikácie s tým majiteľom toho billboardu, ktorý 

ho tam osadil naozaj nelegálne, mesto podniká všetky právne kroky. A ešte čo sa týka kúpaliska 

dodám toľko, že tak isto bol právnym oddelením zaslaný návrh na zrušenie tejto zmluvy, 

nakoľko finančné prostriedky v zmysle zmluvy sa nezískali. Takže toto bolo podniknuté. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže by som prešiel najprv na kúpalisko. O kúpalisku viete, že sme to 

požadovali 400 tisíc, kde je aj pán poslanec aj ja sme 13-ti členovia rady a bohužiaľ prišlo tam 

k podvodu. Zatiaľ to neriešili sme, lebo sa venujem iným prácam. Robilo sa všetko, aby tie 

peniaze sme nedostali, ale pán predošlý prednosta okresného úradu nechal obrovské stopy 

podvodu s tým, že uznesenie pozmenil. Takže mám doklady. Potom pánov poslancov vás 

poprosím a vám ukážem k akým podvodom prišlo. A vďaka pánovi Annovi a ďalším osobám 

za ním tak o to kúpalisko, o tých 400 tisíc sme prišli nakoľko komisia, ktorá prišla preverovať 

koľko má bodové hodnotenie mesto a tento projekt mesta, tak nedostala relevantné doklady, 

lebo v dokladoch bola priorita na prvom mieste mestské kúpalisko, kde dostalo 100 bodov. 

A keď si pozriete na stránku tak okresného úradu, tak mesto Rožňava má 0 bodov. A za tých 

100 bodov dalo ruku aj včetne pána poslanca Burdigu všetkých 13 členov rady. Len akosi sa to 

nedostalo do uznesenia a príloha zmizla z tohto dokumentu. Takže sú tam tie uznesenie. Jedno 

kde je s prílohou, že mesto sme dali na prvé miesto zo 100 bodami a je tam ešte ďalšie uznesenie 

to, ktoré je na internete a tam akosi tá príloha zmizla. Takže ďakujeme ľuďom, ktorí išli proti 

kúpalisku, že sa im to podarilo aj keď takýmto podvodom, ale dáme to šetriť. Okresný úrad 
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nám hovoril, že tieto veci dal prešetriť na najvyšší kontrolný úrad, takže sa to prešetruje, čo sa 

vlastne tam stalo, ale my máme relevantné dôkazy o zmene uznesenia. Takže sme museli zrušiť, 

nakoľko tých 400 tisíc nedostaneme z ministerstva. A vlastne sme zrušili, dali sme zrušiť túto 

zmluvu, lebo tie financie nebudeme vedieť z vlastných zdrojov vyfinancovať to kúpalisko. Čo 

sa týka vnútrobloku. Zas vnútroblok Družba to je asi jediný projekt, ktorý sa nám nepodarilo 

preskúmať. Hej vnútroblok Družba predtým sa urobilo taká PHZ, že keď sme urobili verejnú 

súťaž, kde sa už zúčastnili aj veľké firmy ako Veolia, Stra...nie Veolia, Strabag, Eurovia, tak tá 

suma zo 400 tisíc išla na 290 tisíc euro. Škoda, lebo keby sme  ho vedeli preskúmať, tak ešte 

by sme tam mohli dať aj detské ihrisko za 60 tisíc, alebo fontánu za ďalších 50 tisíc. Cena 

zbytočne vrátime. Takže my sme to stopli, aby sme to chceli aspoň zvrátiť, ale nedalo sa, by 

sme  stratili. Takže firma Strabag vyhrala a teraz momentálne prišlo k zmene cien a oni dali 

potom požiadavku o nás, od nás, že by chceli navýšiť ceny. Či budeme robiť to už bude na vás, 

či to odsúhlasíte. Je tam rozdiel dajakých 7% z ceny navýšenia tejto stavby a keď to odsúhlasíte, 

tak môžeme ten vnútroblok urobiť. A museli sme si to overiť, že či môžeme navýšiť tieto ceny, 

tak sme volali na KSK a tam nám odobrili, že áno môžeme tú cenu navýšiť od druhého v poradí. 

Takže oni dali navýšenie a toto navýšenie nepresiahlo ponuku druhého. SOŠ tak áno pán 

poslanec Bolaček máte prav....že či to neprenesieme na ďalších. Tak len vám ozrejmím z toho, 

že nikto od roku 2003, to je 18 rokov, nikto neriešil tento problém z predošlých primátorov. My 

ho riešime a sme boli ochotní aj súdnou cestou, lebo sa ľady nepohli. Ak sme dali, otvorili 

súdny  spor, tak sa ľady pohli. Bol som osobne asi 4 krát na KSK, kde sme vyjednávali 

podmienky zvratu tohto problému, lebo ani oni nechcú byť, nechcú si pošpiniť meno, tak sme 

vyjednali to, že my sme dali znalecký posudok, potom si urobili aj oni. Relevantne sú tam dosť 

veľké rozdiely v cene. My sme  mali okolo tých 400 tisíc, do 400 tisíc, oni mali len 200 tisíc, 

alebo nie my sme mali tak 400 tisíc, oni mali dajakých len 130 tisíc, hej. Je čudné ako môžu 

znalci v dnešnej dobe hrať sa s číslami, ale asi je to možné. Tak sme sa dohodli, že urobíme 

ešte tretí znalecký posudok. Hej. Takže oni dali urobiť aj tretí znalecký posudok s tým, že my 

sme dodali tých znalcov, aby to nebolo také, že ponuky 5-tich znalcov, z ktorých majú si vybrať 

jedného, kde sme si overovali to vlastne, vlastne ten znalecký posudok bude tak ako bude a aby 

to bolo dobré pre obidve strany, aby to bolo dajaká konsenzus toho celého medzi tými dvoma 

sumami. Takže uvidíme. Tento znalecký posudok mali vybrať si z piatich. My sme dali 5 mená 

a oni mali vybrať, urobiť verejné obstarávanie na toho znaleckého, na ten znalecký posudok 

a dať vypracovať ten tretí, ktorý by mal byť rozhodujúci a tá suma by mala byť tá rozhodujúca, 

ktorú nám KSK potom ponúkne za tú telocvičňu. Dobre. A Zlatá. Viete, tak ja už ani nemôžem 

tu v tomto smere bývať. Viete, keď mi poviete Zlatá pán Bolaček, my sme tam opravili na Zlatej 

60 ročné chodníky so zámkovou dlažbou, celú Zlatú sme tam vydláždili, postavili sme na Zlatej 

kontajneroviská, postavili sme tam nové tieto klietky, postavili sme na Zlatej nové detské 

ihriská po 30-tich rokoch hej. A teraz, že by dajaký občan povedal, že pred, pred na Edelénskej 

ulici, áno bývam tam, ale tú cestu ani nevyužívam, lebo je to jednosmerka, ja bývam dakde 

inde, ale že určitý občan sa pýta, že nemá také šťastie, že tam je cesta. Tak na Zlatej oni potom 

na Edelényskej a na celom Juhu môžu povedať, že my  prečo nemáme klietky, my prečo 

nemáme detské ihrisko, my prečo nemáme zámkovú, zo zámkovej dlažby vydláždené všetky 

nové chodníky urobené. Takže to je také vaše. Také, také, že počul som od neho, tak chceli ste 

k tomu len povedať, že tam je cesta. Môžem upokojiť, pripravuje sa verejné obstarávanie na 

cesty a kde chceme aj tú Zlatú, ale nie celú Zlatú zas určite sú od toho aj horšie cesty. Sú pozrite 

sa na Ernesta Rótha. Takže my nerozdeľujeme, kde, kto býva. My sme išli podľa toho, ako som 

to nastavil. Vargové pole bolo prvé, bolo to najstaršie sídlisko. Čučmianske sídlisko sa tak isto 

zrekonštruovalo. Môžete sa ísť tam pozrieť. Ceny nehnuteľností minimálne každého bytu 

zrástli o dajakých 5 tisíc euro len vďaka tomu, ako vyzerá to okolie pred blokom. Teraz pracuje 

sa na Podrákoši a ide sa, budúci rok sa idú aj na Juhu robiť chodníky. Čo sa týka ciest áno 

križovatka Zlatá, Mierová bude zrekonštruovaná budúci rok, ale sú od toho ešte horšie úseky. 
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Bohužiaľ Ernesta Rótha, Záhradnícka, cesta na Gyulapalag, Cintorínska, máme tam všetko 

máme? Podrákošská. Takže tých ciest je veľa v meste, ale chceme dosť veľkú sumu vynaložiť 

na to, aby všetky tieto cesty boli opravené tie, čo sú v najhoršom stave. A pán sa môže prísť 

pozrieť, mal som takýchto občanov, ktorí sa sťažovali a ja som si s nimi sadol do auta a som 

im ukázal ešte horšie stavy a boli veľmi spokojní, že v akom stave ich cesta je. Takže uznávam, 

že áno toto je pán primátor priorita, ktoré ste mi ukázal, ale nezabudnite aj na našu cestu. Dobre 

akože to sme aj ukončili čo sa týka tých ciest. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň každému kolegyne, kolegovia. Budem kratší. Pán primátor 

ďakujem pekne, že si povedal, že všetci tí, ktorí sme boli na tej okresnej rade sme hlasovali za 

to kúpalisko. Ja keď som vedel, tak som aj druhú ruku dvihol samozrejme. Však som 

lokálpatriot. Druhá vec k tej tvojej, tomu diskusnému príspevku. Ja ako primátor tiež som 

samozrejme  riešil tú školu na bani. V tom čase iným spôsobom, teraz je ten čas týmto 

spôsobom. Ja držím palce, aby sa to dalo do poriadku. Je to vlastne len pre mesto dobré, keď 

sa to podarí či už takou alebo onakou cestou, ale určite sme to riešili. Alebo som to aspoň ja 

ako primátor tiež riešil. A do tretice len ku tým cestám pán primátor. Tretí rok si primátorom 

a by si už mal vedieť, že dáš prst a chcú celú tvoju ruku. Hej takže to je len toľko asi k tomu. 

Môžeš sa ty rozkrájať a aj tak bude zle, ale to čo si menoval tie cesty chodníky ja budem držať 

palce, aby bolo tých chodníkov a ciest čo najviac zrekonštruovaných, lebo mesto to potrebuje. 

Takže určite nikdy nebudem proti tomu, aby sa tieto komunikácie – chodníky a cesty robili. Je 

to dobre, keď sa nájdu na to peniaze, je to dokonca vynikajúce. A úplne naposledy, k čomu som 

sa vlastne chcel prihlásiť. Máme za sebou sviatok Všetkých svätých. Tak ako stále navštevujem 

cintorín, mám tam svojich predkov a tak isto aj teraz to bolo počas týchto sviatkov a aj 

intenzívnejšie, chodil som tam aj ráno aj večer a dal som si záležať na tom, že som sledoval aj 

život v tom cintoríne, aj chod okolo toho celého cintorína. V mene mojom aj viacerých ľudí, 

ktorí ma oslovili, by som sa chcel poďakovať tu kolegovi Zolimu Bekemu za to, ako bol cintorín 

na tento sviatok pripravený. Osobne som videl aj ako zdobí tie hroby vlastne, ktoré možno 

nemajú tých svojich majiteľov alebo aspoň nie sú na území Slovenska. Takže Zoli veľká vďaka 

za to, ale aj cintorín v akom stave bol, ale to patrí určite aj pánovi riaditeľovi technických 

služieb vďaka ako to bolo robené. Pretože ešte aj ten sviatočný deň sa robilo ráno upratovanie. 

Ja som hneď ráno tam bol, čiže dalo sa to, dalo sa to dohromady. Fakt že klobúk snímam dolu 

z hlavy ako sa to celé, celé pripravilo. No a úplne naposledy sa chcem poďakovať aj náčelníkovi 

MP, pretože som si všimol aj službukonajúcich policajtov, vlastne jeho podriadených 

a ďakujem aj chlapcom za tú službu, ktorú tam urobili, za riadenie dopravy a bol som veľmi 

rád, že celý sviatok prebehol v takom úplne kľude, tak ako mal. Bola tam absolútna organizácia 

aj dopravy, prechodu chodcov atď. Niekedy som stál pri aute a som to sledoval, ale fakt tiež 

klobúk, klobúk dole. Takže veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem vám všetkým, ktorí ste priložili 

ruku k tomu dielu vlastne. Ďakujem. Toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobrý deň. Mal by som otázku, zrejme teda na riaditeľa technických služieb. Týka sa to vlastne 

dopadov tej opravy kúpaliska, ktorá prebehla začiatkom sezóny. Chcem sa spýtať, že či sa už 

v tejto chvíli dá vyčísliť, či tie, tie opravy priniesli nejaké úspory na elektrine a plyne pokiaľ 

ide o čerpanie vody do bazéna, alebo, alebo teda vykurovanie vody. Čiže ak už v tejto chvíli 

máme vyčíslené, či došlo k nejakým úsporám, ak ešte to nie je vyčíslené tak... Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán riaditeľ vieme dajaké odpovede, lebo ak nie, tak napíšete nám. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Dobrý deň prajem. Ja teda ku, ku kúpalisku nedošli nám všetky vyúčtovania energie, čiže ešte 

na tie čakáme v podstate na tie faktúry a podľa toho všetko počítam (nefunkčnosť mikrofónu) 

ja by som informáciu poslancom MZ. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán  poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja som chcel len doplniť, že občania majú právo  sa na  nás obracať so všetkými 

svojimi problémami a ja som aj veľmi rád, že to robia. Či už sú to cesty, chodníky, všetko to 

osobne považujem ako nejakú základnú, úplne základnú službu, ktorú mesto má pre svojich 

občanov dodávať. Môžeme, môžeme tu diskutovať do aleluja či, či to, že sa opraví nikde 

chodník teraz máme všetci oslavovať. Ja si myslím, že to je základ. Nechcem sa porovnávať 

s minulými obdobiami, či sa to takto robilo alebo nie. Vidíme tu zmenu, vidíme tu snahu. Ja sa 

teším, ale taktiež moje nároky sú trošku vyššie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ešte keď môžem na záver pán poslanec Bolaček len dať, keď fakt ako 

myslíte to vážne, že vaše nároky sú vysoké, tak skúste sa spýtať vašich kolegov, ktorí za mnou 

chodia, áno oni sú tu ticho, musíme to povedať občanom, do diskusie veľakrát sa nezapájajú, 

ale títo poslanci sedia raz týždenne minimálne prídu za mnou a potrebujeme urobiť to a to pán 

primátor. Oni chodia za mnou. Takže moje dvere sú otvorené aj pre vás pán Bolaček. Zatiaľ ste 

ani raz neboli za tieto 3 roky za mnou, že by trebalo dačo urobiť na Podrákoši, alebo dakde. 

Pán, pán poslanec Balázs tu nie je, on prišiel, bol prekvapený. Do 3 dní sme urobili aj pred...bolo 

to adekvátne. Áno trebalo rigol vyčistiť a my sme to do 3 dní dali. Veľká pochvala pre pána 

riaditeľa taktiež, že to dal do 3 dní. On bol sám prekvapený, že už o 3 dni tam bager bol, vyčistil 

ten rigol. Takže asi takýmto postupom by som žiadal aj vás, ako to robia poslanci, aj klubu aj 

v tomto. Otvorené sú dvere, prídem s prosbou, poprosil ma pán sused, poprosila ma dajaká 

občianka mesta, že či by sa to nedalo urobiť, my sa stále chodíme pozrieť do terénu, aby sme 

to videli a odstránime to. Takže  všetci poslanci chodia, otvárajú dvere a prídu za mnou 

s požiadavkami. Takže dá sa to aj takto ako to robíme v terajšej dobe. Nech sa páči pán poslanec 

Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem pekne. Pekný deň každému. Ja by som sa chcel spýtať výhľadovo. Blíži sa zimná 

sezóna, odzneli tu rôzne informácie čo sa týka minulosti a letnej sezóny. Technický a vôbec 

prevádzkový stav zimného štadióna na zimné obdobie ako sa plánuje pre informáciu verejnosti, 

aby boli troška v obraze. Samozrejme každý berie do úvahy epidemiologickú situáciu a s tým 

súvisiace opatrenia. Ale po tej, keby toto bolo v poriadku, že ako sme na to pripravení. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak môžem na to odpovedať, že zimný štadión taktiež je pripravený na prevádzku, pracuje sa 

tam aj teraz. Takže sme pripravení. Už len čakáme vyjadrenie RÚVZ, že aké budú 

kapa...kapacity, ktoré budeme môcť pustiť, hej a do akej zóny sa dostaneme. Ak tam bude 50 

ľudí ja si myslím, že nie je to ekonomické, aby sme pustili na zimný štadión 50 ľudí. Takže ako 
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budeme určite žiadať dajaké povolenie, či budeme vedieť tam viac ľudí pustiť. Takže ľadová 

plocha je pripravená, urobená všetko. Neviem o žiadnych problémoch, že by tam boli s dajakou 

technológiou. Takže je to pripravené a pracuje sa na to, ideme na plno stým, že chceme  to 

otvoriť a už len budeme čakať ako sa vyvinie potom covidová situácia. Ešte niekto do diskusie? 

Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja len takú malú poznámku mám. Ďakujem za spoluprácu pánovi zástupcovi primátora 

Michalovi Drengubiakovi, prepáčte maska ma dusí. Veľa vecí keď potrebujem riešiť zavolám 

ho a akože veľmi promptne to vieme spolu vyriešiť a aj čo sa týka miestnej časti, alebo 

ostatných častí. Takže len toľko, že by som mu chcel poďakovať. Ďakujem ti Mišo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Beriem to na vedomie a vidím tú snahu z jeho strany. Takže ako veľmi si 

vážim, že je po mojej pravici. A tak ako sme sa dostali na vyšší level aj tie systémové, to 

systémové riadenie sa zlepšilo. Takže dávam plnú pravdu. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem ešte raz. Ja chcem poďakovať pánovi primátorovi, že takto má otvorené 

dvere, lebo fakt tam môže ktokoľvek, kedykoľvek prísť a netreba čakať ďalších 6 týždňov kým 

máme ďalšie zastupiteľstvo a potom tu riešiť problém, lebo niektoré môžu byť fakt akútne 

a treba to riešiť za chodu a nie po 6-tich týždňoch. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Som rád Roman, keď vieme pomôcť a takto si predstavujem aj ja 

spoluprácu. Nie sme všade, nevidíme všetko, ale naozaj keď sa o niečom dozvieme, tak sa to 

snažíme odstrániť hneď či už ja, či pán primátor, či ďalší ľudia na MsÚ, MP, odpadových 

službách,  technických službách. Takže takto si myslím, že by mala fungovať spolupráca 

v meste, aby sme to mesto mali čo najkrajšie a spoločne sa snažili ho budovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

 

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

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

Za 12 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 1,5 MB) - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 
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Ing. Attila Kelecsényi  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 
   Nehlasovali: 

Bc. Ivan Kuhn       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  b e r i e     n a   v e d o m i e  

  Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je Voľba člena Komisie finančnej, podnikateľskej a správy 

mestského majetku pri MZ v Rožňave 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň tak...Dobrý deň. Želám pekný deň.  Za poslanecký klub navrhujem za člena Komisie 

finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pána poslanca Zoltána Breuera. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  

berie na vedomie oznámenie p. Miroslavy Fafrákovej o vzdaní sa členstva v komisii finančnej, 

podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave zo dňa 07. 10. 2021. Volí za 

člena komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave p. 

poslanca Zoltána Breuera dňom 04. 11. 2021. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 5. 
Voľba člena Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

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

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

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Zoltán Breuer       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  b e r i e    n a    v e d o m i e 
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oznámenie p. Miroslavy Fafrákovej o vzdaní sa členstva v komisii finančnej, 

podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave zo dňa 7.10.2021 

v o l í 

za člena komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ 

v Rožňave  Mgr. Zoltána Breuera dňom  04.11.2021 

 

 

Nasleduje bod č. 6 programu, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na doplnenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Demény nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Tak ja by som tento bod návrh na doplnenie bol prerokovaný 

v 3 komisiách. V komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky, v komisii športu 

a tak isto aj v komisii finančnej. A všetky 3 odporúčajú schváliť MZ návrh na doplnenie na 

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v článku č. 6 ods. 4 písm. g) to 

znamená prenájom nad 30 % výšky poskytnutej dotácie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 6. 
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na doplnenie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

p r e r o k o v a l o  

návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta a  

             u z n á š a   s a  

             na doplnení Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií              

             z rozpočtu mesta v Článku 6 ods. 4 písm. g)  podľa predloženého návrhu, 

                          u k l a d á 

                          úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 

                          Z: zástupca primátora 

                          T: do 19. 11. 2021 

 

Pristúpime k bodu č. 7 k Návrhu na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov 

rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu. Teda túto predloženú zmenu 

rozpočtu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 7. 
Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej 
organizácie na rok 2021 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 

2021 ako prebytkový rozpočet 

 

  rozpočet   rozpočet 

schodok   - 

prebytok + 

bežné príjmy 18 331 794 bežné výdavky 19 138 852 -807 058 

kapitálové príjmy 1 966 549 kapitálové výdavky 1 945 425 21 124 

fin. operácie - príjmy 1 937 964 fin. oper. - výdavky 935 399 1 002 565 

          

celkom 22 236 307 0 22 019 676 216 631 

 

 

z toho:  

Krytie: rozpočet 

bežné výdavky - školy 7 891 095 

kryté:   

 - bežné príjmy  na školy 6 131 390 

 - FO - príjmy - dotácie r. 2020 102 566 

 - FO - príjmy - granty r. 2020 3 671 

 - FO - príjmy -vlastné r. 2020 3 470 
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 - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 7 875 

prebytok +, schodok -  -1 642 123 

    

bežné výdavky - ostatné 11 247 757 

kryté:   

 -  bežné príjmy 12 200 404 

prebytok z roku 2020 - dotácie 120 005 

 - FO - príjmy - rok 2020 75 000 

prebytok z roku 2020 553 192 

 - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 12 178 

prebytok +, schodok -  1 713 022 

    

kapitálové výdavky 1 945 425 

kryté:   

 -  kapitálové príjmy 1 966 549 

prebytok z roku 2019,20 - dotácie 274 316 

 - FO - príjmy - úvery  383 291 

prebytok z roku 2019 - RF a FRB 402 400 

prebytok +, schodok -  1 081 131 

    

FO - výdavky 935 399 

kryté:   

bežné príjmy   

finančné príjmy   

kapitálové  príjmy   

prebytok +, schodok -  -935 399 

celkom 216 631 

 

 
1)  s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných 

výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36  

2) s c h v a ľ u j e použite nedočerpaného úveru na krytie kapitálových a bežných výdavkov  

3) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií  a príspevkovej organizácie na 

rok 2021 

4) s c h v a ľ u j e  zníženie kapitálového príspevku pre Technické služby na zabezpečenie 

plynofikácie areálu Technických služieb v plnej výške 50 000€ pre nerealizovanie projektu 

a  u k l a d á   

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny 

rozpočtov na rok 2021 

Termín: do 15. 11. 2021 

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru 

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru 

 

V bode č. 8 pristúpime k majetko-právnym záležitostiam 

Bod 8/1 Alexandra Tóth a Zoltán Tóth, Nadabula 76 – predaj pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj pozemku mesta a tiež aj zriadenie vecného 

bremena práva prechodu a prejazdu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa  poslancov. 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 8.1. 
Alexandra Tóth a Zoltán Tóth, Nadabula 76 – predaj pozemku mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

1) predaj pozemku mesta v k. ú. Nadabula, diel 1 ostatná plocha s výmerou 63 m2 

vytvorená z parcely parc. č. KN E 1083/2 vodná plocha s celkovou výmerou 903 m2 

zapísanej na LV 2475, ktorý bude pričlenený k parcele KN C 223/2 podľa 

geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod číslom 57/21 

zo dňa 16.03.2021 pre Alexandru Tóth a Zoltána Tótha, obaja bytom Nadabula č. 76, 

Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 

pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľov za cenu 945,- €. 

2) zriadenie vecného bremena – právo prechodu a prejazdu cez pozemok diel 1 ostatná 

plocha s výmerou 63 m2 vytvorená z parcely parc. č. KN E 1083/2 vodná plocha s 

celkovou výmerou 903 m2 zapísanej na LV 2475, ktorý bude pričlenený k parcele KN 

C 223/2 podľa geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod 

číslom 57/21 zo dňa 16.03.2021v prospech mesta Rožňava 

Všetky náklady súvisiace s predajom a zriadením vecného bremena budú znášať 

kupujúci. 

u k l a d á  

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena 

Z: zástupca primátora mesta 

T: do 31. 12. 2021 

 

K bodu rokovania č. 8/2 Ďurán  Slavomír  a Ďuránová  Martina,  Kyjevská  1875/1, 048 01 

Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 
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Dobrý deň. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 

komunikácií nedoporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som sa len rád opýtal niekoho z komisie výstavby, že aký bol dôvod neodporučiť schváliť 

tento predaj. Keby mi niekto vedel odpovedať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte raz môžem tú otázku, bo ja som teraz... Jaj neschváliť. Ešte raz ďakujem. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže po 3 krát. Rád by som sa opýtal niekoho z komisie výstavby aký bol dôvod na 

neodporúčanie schváliť tento bod. Keď mi viete niekto odpovedať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím pána zástupcu, lebo bol na tej komisii. Hlasovanie ako dopadlo. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Komisia nedoporučila, lebo v prvom rade sa komisia rozprávala aj o tom, že v tejto lokalite je 

potrebné preskúmať aj ostatné pozemky, ktoré máme k dispozícii a širšie súvislosti aj 

v spojitosti s územným plánom. A nevylúčila komisia, že by sa k tomu vrátila neskôr, len si 

chce v podstate tie určité pozemky a územný plán, že ako, ako to tam do budúcna je plánované, 

resp. aké má záujmy. Či je to v záujme mesta predávať tam pozemok takýto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pýtam sa preto, lebo tú lokalitu veľmi dobre poznám, keďže tam niekoľko rokov bývam a jedná 

sa o pozemok v podstate takmer v bezprostrednej blízkosti môjho pozemku. Pochybujem, že 

niekto z poslancov tam niekedy bol si to preveriť priamo na mieste ako to tam vyzerá. Ten 

pozemok je zasadený medzi ďalšími pozemkami okolitými. Nie je verejne prístupný. Čiže nedá 

sa k nemu dostať len cez naše pozemky, čo máme okolo pozemky, hej. Takže som presvedčený, 

že tento pozemok je absolútne nepotrebný pre mesto. Akurát mesto by sa oňho malo starať, čo 

sa nestará hej. Je to tam veľmi zarastené. Čiže ja by som poprosil poslancov, pokiaľ tento bod 

sa niekedy dostane na rokovanie, ja ich pozývam nech prídu ku mne a ja im to všetko ukážem, 

ako to tam vyzerá. Možno zmenia pohľad na vec. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, nikto sa nehlási do diskusie. Teraz mi to skočilo. Takže 

asi...dobre. Zato som čakal trošku, lebo sa mi zdalo, videl som, že tlačíte, tak zato som čakal či 

to dôjde. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som teda ešte doplnil, že komisia finančná tiež neodporúča schváliť zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta. A zároveň teda odporučila MsÚ preveriť vlastníctvo pozemkov 

v danej lokalite, čo už sa teda stalo. Lebo v tomto materiály, ktorý my máme predložený, tak 
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už sú vyznačené pozemky mesta. Ešte na finančnej komisii, keď sme mali, tak tam bol vlastne 

len  pozemok toho žiadateľa a náš ten predmetný pozemok a my sme teda chceli vedieť, že, že 

teda ktoré ďalšie pozemky v tej lokalite máme. A druhá, druhý bod teda odporúčania finančnej 

komisii je, aby MsÚ v spolupráci s hlavným architektom stanovili, aký je zámer využitia danej 

lokality. Lebo na finančnej komisii zaznela taká nejaká informácia, že podľa územného plánu 

táto lokalita bola plánovaná ako nejaký mestský park, alebo nejaká prímestská rekreačná zóna. 

Čiže, čiže predtým ako, ako budeme uvažovať o nejakom možnom predaji tohto pozemku, by 

sme si teda mali jasne stanoviť, že aké sú zámery, aké sú možnosti využitia aj v súvislosti s tým, 

že ten pozemok susedí myslím že s cintorínom v Nadabule. A potom, potom hej nevylučujem, 

že sa môžeme vrátiť k debate aj o, o predaji, ale najprv si musíme my ujasniť. Aby sa nestalo, 

že predáme nejaký pozemok, čo sa v minulosti stávalo, a potom sa o niekoľko rokov začneme 

chytať za hlavu, že však ten pozemok sme mali niekde v pláne použiť na nejaké účely. Takže 

toľko odporúčanie. Nie, nie je potrebné to podľa mňa dávať do uznesenia. Je to teda 

odporúčanie pre MsÚ a hlavného architekta. Ale ešte, ešte jeden bod by som si dovolil teda. 

Súhlasím s kolegom Ocelníkom, že teda kým to ten pozemok patrí mestu, tak to mesto by sa 

malo o to starať a zaregistroval som teda nejaké sťažnosti, že ten pozemok je neudržiavaný. Sú 

tam zrejme nejaké náletové, náletové dreviny, invázne rastliny, údajne, údajne  aj nejaké teda 

asi teda asi nelegálna možno aj skládka. A samotní pracovníci mesta povedali, že mali, vlastne 

sa nevedeli dostať, keď robili obhliadku, tak sa nedostali priamo na ten pozemok. Takže to je 

všetko z mojej strany. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak na doplnenie dáme preveriť pán poslanec Ocelník tam tú prístupnosť, lebo 

to je veľmi dôležitá pre nás. Lebo ak nemáme prístupnosť, nevieme sa starať o ten pozemok. 

A keď nemáme prístupnosť k tomu pozemku tak ako vlastne nám ani netreba ten pozemok, 

lebo je nám zbytočný. Nemôžme rozprávať o dajakom parku, ale minimálne jak sa bude treba 

prehodnotiť potom túto. Takže by som poprosil potom stavebnú komisiu, aby tam išla a možno 

aj cez vás, že vás informujú a keď sa dá dostať cez váš pozemok, aby sa išla, aby sa urobila tá 

obhliadka, aby sme vedeli o čo vlastne ide. Možno dáme pozastaviť. Jaj. Dobre. Nech sa páči 

pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Som rád, že sme sa trošku pohli v tejto téme. Pán poslanec Kuhn teba by som len trošilinku tak 

opravil. Je to trošku ďalej od cintorína, takže tam nie je problém. A je to skutočne pozemok 

obkolesený ďalšími pozemkami, kde nie je vôbec žiaden prístup a je pravda, že mesto by sa 

teda o to mohlo postarať, ale myslím, že momentálne je na mieste  posunúť tento bod do 

ďalšieho kola, do ďalšieho zastupiteľstva, aby sme to doťukli a medzi tým by skutočne mohla 

komisia uskutočniť nejakú  miestu obhliadku. Ja sa jej veľmi rád zúčastním, ja vám to 

poukazujem, ja som tam doma, hej. Takže ja s tým nemám problém. Možnože pán zástupca by 

som ťa poprosil, aby sme tento bod nejak usmernili. Keď ťa môžem poprosiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. Ďakujem za slovo. Z tej mapky nie je zrejmé, že nie je prístup. To je pravda. Na základe 

týchto skutočností dávam návrh na pozastavenie rokovania o tomto bode a bude predložené 

opätovne do komis...aby bolo predložené opätovne do komisie výstavby, kde sa pôjdeme 

pozrieť a potom následne predložené na rokovanie MZ. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kelecsényi s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Chcel všetko povedať, čo som chcel, ale aj v minul..aj na minulej komisii výstavby sme vlastne 

začali komisiu, že sme boli na  obhliadkach na mieste, takže do toho ďalšieho, do tej ďalšej 

komisie tam určite dáme a samy sa presvedčíme, že jaký je stav. Tak to je najlepšie, keď človek 

vidí. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len teda zareagujem na kolegu Ocelníka. Ja vychádzam z tej grafickej prílohy, ktorú sme 

dostali, kde aj pozemok medzi, medzi cintorínom a medzi tým predmetným pozemok, 

pozemkom patrí tiež k mestu taký pás. Čiže, čiže z tohto, z tohto keď ten grafický je správny 

plán, tak, tak by sme sa dostali na ten pozemok z cintorína.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán poslanec Kuhn opäť ťa trošinku opravím. Na ten pozemok by sme  sa dostali možno spoza 

cintorína, kde, kde je strmý svah alebo z vrchnej cesty, kde je tiež veľmi strmý svah, čiže tam 

je prístup veľmi obmedzený. Ale to uvidíte na obhliadke, na mieste samom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána zástupcu o pozmeňujúci návrh. Prosím zapnite 

pána zástupcu. Ďakujem. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Takže navrhujem prerušiť rokovanie o tomto bode a predložiť ho na 

komisiu výstavby a komisiu finančnú a následne na nasledujúce MZ. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 8.2. 
Slavomír Ďurán a M. Ďuránová, Kyjevská 1, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Rožňava – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   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 Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 
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 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

p r e r u š u j e  

rokovanie o bode č. 8/2 zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula, 

zapísaného na LV 2475, parc. č. KN E 1020/3 trvalý trávny porast s výmerou 769 m2 

pre žiadateľov Slavomíra Ďurána a Martinu Ďuránovú, bydliskom Kyjevská 1875/1, 

048 01 Rožňava do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave  

 

 

K bodu rokovania č. 8/3 Ing. Klaudia Gallová, Útulná 21, Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemkov mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby, územného plánovania odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja 

pozemku. Komisia výstavba, výstavby bola na obhliadke na mieste a zistila, že vlastne jedná 

sa o časť pozemku, ktorá susedí vlastne s pozemkom mesta Rožňavy. Nejakým geometrickým 

plánom žiadateľ zistil, že táto časť patrí teda mestu a chcel by si vlastne uceliť tento pozemok 

a komisia výstav...komisia výstavby zistila, že to je tak, tak dosť neprístupný terén, takže ja by 

som navrhoval cenu 25 eur za m2. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. Medzitým vás vítam aj medzi nami.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za meškanie. Prajem príjemný deň všetkým. A kolega 

Kellecsényi mi v podstate to, čo som chcel povedať zobral z úst. Vlastne keď, keď, keď všetci 

vieme o aký pozemok sa jedná, chcel by som sa opýtať finančnej komisie na základe čoho 

dospela k cene 35 eur. Lebo potom sa trošku vráťme aj späť pár mesiacov, pár rokov predávali 

sa na Podrákoši pozemky, predávali sa inde pozemky, alebo predávajú sa teraz pri, pri Južnej 

ulici, alebo to nové sídlisko Oáza, že či, či je adekvátna za to, čo tam je tá strmina, ktorú 

v podstate žiadateľ udržiava dlhé roky, či je, či je adekvátna cena 35 eur. Takže keby som sa 

mohol opýtať, že ako sa k tej cene dospelo a súhlasím s návrhom kolegu Kellecsényiho, že tá 

cena by mala byť adekvátnejšia. Nie takáto prehnaná. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Pánovi kolegovi Balázsovi by som možno v skratke povedal. Pri diskusii na 

komisii výsta..finančnej sme prišli vlastne na to, že táto časť pozemku nie je vo svahu, že to nie 

je tá svahovitá časť pozemku. A pozemky v danej lokalite sa momentálne predávajú od 45 eur 

vyššie. Čiže z jednoduchého, z tohto dôvodu sme navrhli cenu 35. Ešte raz bolo nám povedané, 

alebo tak ako sme sa na to pozreli a z diskusie vyplynulo, že daná časť pozemku v tejto žiadosti 

nie je tá svahovitá časť, ale je to ešte rovná časť. Čiže de facto kvázi stavebný pozemok, alebo 

rozšírenie existujúceho pozemku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kelecsényi. 
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p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ako som povedal sme boli na mieste. Spravili sme tú miestnu obhliadku, takže ja si myslím, že 

moje oči neklamú, takže je to tam akože dosť svahovité. A dotyčný, akože žiadateľ, si tam 

určité urobil nejaké terénne úpravy, a len z dôvodu toho, aby ten plot nejako kultúrne vyzeral. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja tu nie som v pozícii, že za dakoho tu chcem bojovať. Ja buď som zle videl materiály, ktoré 

nám boli predložené, predpokladám, že sú spracované dobre. A tým pádom, že bývam o pár 

domov ďalej presne viem o ktorý terén sa jedná. A keď tam niekto niečo postaví, že je to 

stavebný pozemok, nehnevajte sa, pri všetkej úcte k tvojmu nadhľadu, ale, ale to určite nie je 

stavebný pozemok vhodný na to, aby sa tam niekedy niečo stavalo. To je svahovitý terén. Ja to 

dobre poznám, čo to je. Takže určite je to omyl, to čo si Ondrej povedal. Bojujem skôr o to, 

aby sme  ľuďom, ktorí si chcú vysporiadať pozemky, chceli tie pozemky a dať veci do poriadku, 

aby sme im nehádzali polená pod nohy tým, že, že to budeme extrémne predražovať. Lebo 

niekto tuná iba vysporiadava veci tie, o ktoré sa mesto nestará, lebo dobre zbytočne zarastá to 

tam, je to nevyužitá plocha. Mesto tiež nemá zbytočné prostriedky na to, aby, aby udržiavalo 

tam tú plochu, ale niekto sa o to stará a chce si to vysporiadať. Tak, tak prečo ideme polená 

hádzať. Neviem, keď sme reformovanú školu predávali svah, je super, že tá škola tam stojí, je 

super, že tam je telocvičňa. Pamätáte sa aká tu bola debata o cene pozemku, ktorý je vo svahu? 

Kolega Kuhn spomeniete si na to? Takže keď, keď, keď skúsime aby sme, aby sme nemali 

predsudky, že prečítame najprv meno a potom sa budeme baviť o tom, že aká bude cena. Dajme 

to dajakej jednej roviny, aby to bolo fér pre všetkých obyvateľov mesta, alebo pre všetky 

inštitúcie, ktoré sú v meste. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja teda žiadateľa nepoznám a neviem teda, či tí ľudia, ktorí navrhli túto cenu na finančnej 

komisii vychádzali z toho mena, ale vychádzalo sa predovšetkým hlavne z toho, že  podľa 

popisu, ktorý sme dostali na finančnej komisii ide, ide o vlastne o úzky pás, ktorým sa, ktorým 

sa vlastne. Takto aby som to. Tie susedné pozemky majú, majú zadné, zadné ploty. A majiteľ 

chcel postaviť plot, aby bol v jednej línii s tými plotmi tých, tých ostatných susedov. A na to 

keď, keď teda chcel postaviť ten plot potreboval stavebné povolenie, alebo ohlásenie drobnej 

stavby, teda to neviem, a dával si to zamerať a zistil, že vlastne ak by ten plot postavil zarovno 

so susedmi, tak ho stavia na pozemku mesta. Aj keď si teda myslel, že to je jeho pozemok. 

Preto si chce odkúpiť. Ide o nejaký, nejaký 2 m, myslím že hovorili, keď sa dobre pamätám, že 

2 m široký pás. Ja som sa pýtal, že teda či to je ten svah a, a bolo mi povedané na finančnej 

komisii, že nie. Že to je  nad tým svahom. Čiže, čiže ešte sa nakupuje, ešte, ešte sa teda odkupuje 

pás, ktorý, ktorý je nad, nad tým prudkým svahom. Takú informáciu sme mali a na základe toho 

sme teda na finančnej komisii schválili ten návrh, ktorý tam zaznel s tou argumentáciou, ktorú 

spomínal už teda pán Bolaček, že tie pozemky sa predávajú nad 40 euro. A, a v podstate tým 

dotyčný majiteľ zväčší vlastne pozemok, ktorý má tú hodnotu. A tá hodnota bude ešte zrejme 

rásť. Čiže, čiže, tu nejde, nejde o odkupovanie proste nejakého pozemku dlhého svahu, ale, ale 

proste nad tým svahom, ktorý je, ktorý je rovný a o ktorý sa dá zarovnať. Čiže takú informáciu 

sme mali. Na základe toho sme dali to odporúčanie na 35 eur. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Asi si tu budete prehadzovať zemiak. Nech sa páči s faktickou pán poslanec 

Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Taká posledná poznámka. 2,2 m máme materiál, v ktorom sme videli. Nie že kto čo povedal na 

finančnej komisii, ale tu máme materiál a 2 krát sa k tejto téme vyjadril predseda stavebnej 

komisie, ktorý bol na mieste. Viac sa k tejto téme nebudem vyjadrovať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem. Na záver, keď môžem aj ja, ako sme to riešili a dôvody, prečo vlastne ja 

budem stáť za predsedom stavebnej komisie len z dôvodu toho, že mesto ešte má asi 100 tisíc 

m2 nevysporiadaných pozemkov. My predávame, teraz sa jedná o 128 m2. Predávame len malé 

kúsky pozemkov, ktoré nie sú vysporiadané, kde by si potrebovali dajaký plot predĺžiť. Teraz 

máme aj v komisii, som požiadal aj pána zástupcu, aby sa skontrolovali pozemky. Viacerí majú 

aj naše pozemky ohradené, takže ako sa robí taká ortomapa, aby si to vysporiadali tieto 

pozemky. Doteraz sme ich nikdy nepoužívali tieto pozemky a využívali ich občania mesta, ale 

musíme aj v tomto urobiť poriadok. Hej, že viacerí občania mesta používajú naše pozemky 

a ani nevieme o tom, už dlhé roky. Takže keby náhodou prišla nejaká výzva nie je to zamerané 

na dajakú jednu osobu, ale všetky tieto pozemky sme dali zmapovať a pozemky, ktoré boli takto 

privlastnené možno chtiac, nechtiac tak dostanú výzvu do svojich schránok, že aby si to tieto 

pozemky vysporiadali. Ale prejdem k tej cene, že 25 euro. Za to ešte zatiaľ aj ja by som rád mal 

aj 100 euro za m2, keby mesto to predávalo, keby mesto chcelo predávať dajakých 200, 300 

tisíc m2, tak vtedy mesto by malo zvyšovať tú cenu čo najvyššie, hej. Ale my ideme kupovať. 

Takže my keď urobíme recipročne sa vlastne nám to môže vrátiť, že my teraz navýšime cenu, 

my predáme 128 m2 za 35 euro a za 40 a potom prídeme k tomu, že my potrebujeme kúpiť 100 

tisíc m2 nevysporiadaných pod našimi cestami, chvalabohu sa nám to podarilo za dajakých 

11,80 prvých 40 tisíc m2 kúpiť, a potom ako sa postaví ten čo ide predávať. Veď vy predávate 

za 35 euro, čo chcete odo mňa 12 euro alebo 20 euro. Takže my si ako sami uškodíme, že keď 

budeme pri 128 m2 enormnú cenu, enormnú cenu. Takže treba s tou cenou držať. Teraz sme 

kúpili za 25 euro 8 400 m2 v areály technických služieb. Takže by sme sa mali držať tejto ceny, 

za čo sme kúpili my a za toľko zatiaľ predávať, lebo ešte potrebujeme kúpiť dosť veľké 

množstvo týchto pozemkov, aby sa nám potom recipročne to nevrátilo naspäť, že tá cena budú 

aj títo záujemcovia, ktorí budú nám chcieť predať, tak nám povedia 35 euro a 40 euro, čo potom 

urobí 4 milióny euro len za 100 tisíc m2. S faktickou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo pán primátor. No podľa toho, to čo ty hovoríš nedáva logiku. Podľa toho, čo 

ty hovoríš, by sme mali pozemky asi darovávať a očakávať, že nám ich tiež potom občania 

darujú. A takto sa to nerobí. Areál technických služieb, Podrákoš to sú úplne 2 rozdielne 

lokality. Nemáme žiaľ cenové mapy, tak budeme, môžeme sa tu o tom hádať donekonečna. Ja 

som chcel len všeobecne dodať, klasicky, prečo súkromník dokáže v danej lokalite predávať za 

45, za 51 momentálne za 60 eur m2 a mesto si pýta 25 eur. Vždy sme naspäť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím áno, bol som úprimný a som to zobral aj na seba, že ja som povedal, 

že to vysvetlenie. Určite som si zavolal, na komisiu nechodím na finančnú, aby som ich 

prehováral, ale dal som trošku logiky do toho sveta. Hej, že ako my ideme kupovať, my ako 

sem tam tieto papiere, čo si pozriete, čo sme teraz odsúhlasili, aby aj občania nášho mesta 



 

19 
 

vedeli, tu nejdú všetko nad tisíc, ešte nepredali sme žiaden pozemok, čo je nad tisíc. Toto sú 

všetko 60 m2, 128 m2, svahy, ktoré nie sú kosené už roky, hej. Toto sú takéto pozemky, ktoré 

sa predávajú a mesto, pre mesto to je nevýhoda, lebo mali by sme sa starať. Tak ako pán 

poslanec Ocelník povedal, že áno my nejdeme predať pozemok, ku ktorému nemáme prístup? 

Čo má pravdu. A pritom sa nestaráme a zarastá im to náletovými drevinami. Tak ako najprv si 

máme splniť povinnosť a keby sme si mali plniť, úprimne povedané, na všetkých pozemkoch, 

ktoré máme takéto, tak ako rozpočet technických služieb nebude 1 300 tisíc, ale 3 300 tisíc hej. 

Lebo ako by sme museli mať toľko techniky, aby sme to všetko vedeli kosiť, vyhrabať, aby 

boli spokojní aj tí občania, ktorí vlastne majú mestský pozemok vedľa seba. Takže budeme 

radi, že tieto pozemky, o ktorých sme ani nevedeli a sú to len skryté dakde v svahoch a sú 

nepoužiteľné na výstavbu nejakého obytného domu, ktorý nikdy nič na tých 128 m2 

nepostavíme, lebo máme zakázané aj celistvý pozemok rozdeľovať. Hej ako nie zakázané, tichá 

dohoda, že žiaden celistvý pozemok veľký, že máme 10 tisíc m2 a dakto chce z toho 10 300 tak 

nepredáme, lebo vlastne my tieto celistvé pozemky nebudeme predávať. Len predávame takéto 

malé kúsky, ktoré vlastne si vedia vysporiadať pozemky. Takže by...pán poslanec Ocelník nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor ja som ťa nechcel prerušiť, ja som sa len prihlásil. Ale keďže si mi dal slovo... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nie akurát, akurát som skončil. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ale keďže si mi dal slovo tak to, čo si hovoril, že ohľadom tých pozemkov, čo nemáme prístup 

a nemáme na to ani rozpočet, že by sme sa o to starali, tak práve takéto pozemky by sme mohli 

pustiť a nebrániť ich predaju. Čiže možno na rokovaní príslušných komisií by sa mohli takto 

nejak zamyslieť, čo si povedal a jednak by sme získali nejaké peniažky za predaj, ďalej by sme 

dlhodobo získali daň z nehnuteľností, ďalšie peniažky. A ďalšie peniažky by sme získali tým, 

že by sme do toho nemuseli investovať na kosenie, na proste nezaťažili by sme rozpočet 

technických služieb. Ono takéto nepredaje sa uskutočnili aj v minulom volebnom období, 

konkrétne aj v mojom prípade, resp. v prípade mojej ex manželky, keď jej nebol umožnený 

predaj pozemku podobného typu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak plne, plne s pánom poslancom Ocelníkom súhlasím. Takže potvrdil len 

moje slová. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kelecsényiho o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Navrhujem cenu pozemku za m2 25 eur. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Vypadol nám systém. Trošku nech sa reštartuje. Poprosím o zhovievavosť. 

Prosím hlasujte. Ešte raz. Poprosím ešte raz reštartovať, lebo niektorým poslancom nešiel 

systém. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci. 
 

Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 8.3. 
Ing. Klaudia Gallová, Útulná 21, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
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Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn   

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény     

 

Poprosím vás páni poslanci hlasujte za celkový návrh. 

Za 12, poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci. 
 

Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 8.3. 
Ing. Klaudia Gallová, Útulná 21, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

 Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn     

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 

4493, časť parcely parc. č. KN E 2229/1 trvalý trávny porast s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom pre Ing. Klaudiu Gallovú bytom Útulná 21, Rožňava, podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva, je 

svahovitý a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, za cenu 25,- €/m2. 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca. 

u k l a d á  

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

2.    zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu  

Z: zástupca primátora mesta 

T:  1.,  30. 11. 2021 

                  2.,  31. 12.  2021 
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K bodu rokovania č. 8/4 Motyková Irena, Nadabula 208, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Neodpustím si jednu poznámku vzhľadom k tomu, že tieto materiály majú takéto poradie, aké 

majú. Preto som pred chvíľou sa vás pýtal, či si najprv čítate mená a potom určujete cenu, alebo 

podľa čoho to je. Lebo vlastne v tomto materiály je ucelený pozemok 460 dakoľko m2 či koľko. 

A tu je cena  25 eur. Ako nevadí mi to, je v poriadku, zahlasujem za. Len sa  stále pýtam na ten 

prístup viete, že či je to, či je to v poriadku. toto je ucelený pozemok, tu je v poriadku 25 eur. 

Tam nebolo v poriadku, kde bol svahovitý terén. Mrzí ma tento prístup. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Svieti? Svieti? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií 

odporučila schváliť MZ predaj daného pozemku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ako už teda naznačil kolega Balázs finančná komisia odporúča schváliť zverejnenie zámeru 

predaja pozemku a odporúča cenu 25 eur za m2. Teraz ešte odpoveď teda na, na  otázku kolegu 

Balázsa. Odpoveď je lokalita, lokalita, lokalita. Ako je rozdiel, či predávame v úplnom centre 

mesta, ako nebude stáť pozemok ani na námestí, alebo neďaleko námestia 25 eur aj na 

lukratívnom sídlisku rodinných domov 25 eur aj na úplnom okraji mesta 25 eur. Čiže preto 

finančná komisia odporúčala v jednom prípade 35 a v tomto prípade 25, lebo ide o úplný okraj 

mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Súhlasím s vašim prístupom a oceňujem vlastne vaše vystúpenie. Áno viem, že stále je na 

vysokej úrovni, len informácie na základe ktorých sa rozhodujete sú nedostatočné. Nabudúce, 

buďte taký dobrý, choďte sa na tie pozemky pozrieť, aby ste mali dostatočné informácie, 

dostatok informácií k správnemu rozhodnutiu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
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Na obhliadky chodí komisia výstavby a my máme vždycky na finančnej komisii informáciu, 

vždycky sa pýtame o aký typ pozemku ide a vychádzame z tých informácií, ktoré dostaneme.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Keď nad tým tak rozmýšľam, tak sa mi zdá, že ani komisia výstavby asi nie veľmi chodí na 

obhliadky, čo by bolo ako nejak zlepšiť do budúcna. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Všetko pán poslanec? Dobre. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Drengubiak, zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Odpoviem Romanovi. Na tomto mieste sme boli, aj na mieste hore. 

Vo väčšine prípadov informujem komisiu finančnú potom o aký typ pozemku ide. Ale musím 

dodať, že raz vidieť je lepšie ako 100 krát počuť. Takže nie vždy možno to, akým spôsobom je 

vysvetlené o aký pozemok ide, niekedy ukazujem dokonca aj fotografie, keď už si myslím, že 

to pomôže veci. Takže komisia výstavby sa snaží chodiť. V prípade tej Nadabuli nebola, ale 

samozrejme toto napravíme, ale tu tieto pozemky všetky sme prešli.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ja by som len dodal, že rád ťa vítame na tých obhliadkach. Dobre Roman? Do budúcnosti.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Kolegovia netreba vám autobus objednať, aby ste tam mohli ísť všetci. Podľa mňa máme na to 

odborné komisie a MsÚ odborníkov, aby nám predložili materiály, ktoré sú v poriadku a ja im 

dôverujem. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže najprv budem reagovať na kolegu Kellecsényiho. Ja nemusím s vami chodiť na 

obhliadky, aj keď ma zavoláte veľmi rád prídem určite, keď mi dáte dátum a čas. Ja na 

obhliadky chodím automaticky sám. Ja všetky predmetné pozemky sadnem do auta a si 

obehnem a pozriem si. Takže ja v tom mám úplne jasno. Avšak na druhej strane by som 

nadviazal na pána zástupcu, že áno tie obhliadky riešite väčšinou a budete sa snažiť ich riešiť 

na 100%, ale možno že by bolo veľmi vhodné tie materiály trošku skvalitniť tými fotografiami, 

aby  ne...nevznikali nejaké nedorozumenia, aby to bolo úplne jasné. Aby páni poslanci vedeli, 

že o čom hlasujú. Myslím, že sme sa na tom už zhodli vzájomne no. A tak to bude. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán zástupca.  
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Dobrý nápad. Samozrejme využijeme a keď budeme na obhliadkach nafotíme, doplníme do 

materiálov pre, už na rokovanie MZ resp. možno pre komisiu finančnú. A ešte pre informáciu 

v tomto prípade sme odporúčali schváliť zámer iba časť toho pozemku. Nie celú tú časť, ktorú 

žiadateľ pôvodne žiadal, ale, ale iba časť pozemku. To čo je žltým na obrázku číslo, na strane 

číslo 5 v materiáloch. Len pre upresnenie.  Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len dodám, že teda my sa väčšinou spoliehame na to na finančnej komisii, že dostaneme 

informáciu, presnú informáciu a ja sa zvyknem bežne ešte pýtať okrem toho, že predkladajúci 

pracovník MsÚ povie, že komisia výstavby odporúča, neodporúča ten predaj tak sa pýtam. 

Keď, keď neodporúčajú, väčšinou teda keď neodporúčajú, že aký bol dôvod prečo 

neodporúčajú, alebo keď neprijala uznesenie, že aké boli výhrady. Ani, ani v minulosti, už som 

3 volebné obdobie nielen poslancom, ale aj členom finančnej komisie, tak ani  v minulosti 

nebolo bežné, aby členovia finančnej komisie chodili na, na tie obhliadky. Nič im v tom 

samozrejme nebráni, okrem teda časového hľadiska, lebo teda okrem toho, že musia prísť na 

finančnú komisiu vo štvrtok, tak by ešte museli ísť v stredu s komisiou výstavby na obhliadku. 

Myslím, že raz sa to stalo, keď sme riešili jeden taký veľmi sporný pozemok, ktorý sa ťahal, 

že, že vlastne sme vtedy navrhli, aby sa urobila spoločná obhliadka, kde išli všetci členovia 

finančnej komisie, ktorí mali záujem. Ja som tam vtedy bol a ako my členovia výstaby, myslím, 

že išlo o tie pozemky nad, nad benzínovou pumpou alebo, alebo tam tá, ten bývalý servis, tá 

bývalá predajňa áut. Tak vtedy sme boli na spoločnej prehliadke a ešte nejaký, nejaký jeden 

pozemok. Čiže hej keď, keby vznikol nejaký problematický, nejaká problematická záležitosť, 

tak si viem predstaviť, že aj členovia komisie si pôjdu pozrieť ten pozemok, ale myslím si, že 

doteraz to väčšinou fungovalo celkom dobre. Takže my sme dostali, komisia, komisia výstavby 

s pracovníkmi MsÚ išla na obhliadku a potom nám poskytli informáciu o tom aký typ pozemku 

ide. Veľakrát členovia komisie tie pozemky poznajú. Niektorí, niektorí členovia komisie tam 

napr. bývajú v tej oblasti, alebo tam pravidelne chodia. Čiže, čiže veľmi často aj členovia 

komisie vedia presne o aký pozemok ide. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.  

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 8.4. 
Irena Motyková, Nadabula 208 – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava - 

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

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula, zapísaného na LV 2475 

časť parcely parc. č. KN E 1065/202 ostatná plocha s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom, pre žiadateľa Motyková Irena, bydliskom Nadabula 208, 048 

01 Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 

pozemok  nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľa, za cenu 25,00 €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 

kupujúci 

u k l a d á  

1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 

Z: zástupca primátora mesta 

T: 1/ do 30.  11.2021 

    2/ do 31. 12. 2021   

 
 

 

K bodu rokovania č. 8/5 Perlaki Tomáš, Jarná 3, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja 

pozemkov mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zase máme na stole pozemok, ktorý, ktorý je v súkrom....časť pozemku je, jedna časť toho 

pozemku je v súkromnom dvore, kde mesto nemá prístup k tomu pozemku, je to časť svahu 

podľa obrázku a podľa fotky, ktorú tam vidíme, za garážami. Niekto to chce vysporiadať, lebo 

mesto to nečistí, podľa, podľa obrázku vidno, že zarastený pozemok kríkmi, ale my zase dáme 

cenu 35 eur, lebo neviem meno buď bolo známe, alebo neznáme, alebo neviem kvôli čomu. Ja 

ešte raz prosím, to na základe čoho je ten prístup. Lebo zhrniem to. Daktorý kolega to zhrnul 

pred chvíľou. Budeme mať príjem za pozemok, budeme mať následne príjem z daní, nevieme 

ten pozemok na nič využiť, lebo nemáme naňho prístup. Potrebujeme v podstate, normálne je 

to, že by sme ho udržiavali, ale my ho chceme predať len za 35 eur. Nechápem to. Nehnevajte 

sa, nechápem to, prečo, keď niekto chce vysporiadať veci, prečo to ideme za každú cenu hádzať 

polená pod nohy. To, že aká je lokalita je úplne bezpredmetné, keď, keď, keď sa niektorý kolega 

o chvíľočku prihlási, lebo tento pozemok je nevyužiteľný nijak ináč. Tento trojuholník medzi 

garážami a medzi jedným súkromným dvorom. Takže keď si môžem dovoliť, poslanecký návrh 

by bol tak, aby sme pristúpili tak isto ako ku predchádzajúcim všetkým záujemcom v bode 1 

alebo 2 body nazad a cena, cenu navrhujem 25 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem vstúpiť do toho pán poslanec Balázs. Finančná komisia má moju 

úplnú dôveru s tým, že chcú pre mesto to najlepšie a chcú tých 35 euro ako je to veľmi dobre. 

Hej ako to s tým nič neporušili. A určite keď poznám aj pána Bolačeka, aj pána Kuhna a viem 

ich chod hlavy, určite nikdy nepozerali na mená. Hej. To zaručím na milión percent, že nikdy 

nepozerali. Určite a 100%-ne som si istý, že stále to bolo s tou lokalitou. Oni urobili si svoju 

mapu a išli s tou lokalitou, hej, že ako kde v ktorej lokalite. Pre mesto chceli najlepšie s tým, že  

chceli tých 35 euro. Takže sa s tým stotožňujem, že chceli najlepšie. Potom, keď si sadneme 

a porozmýšľame, že fakt máte zas vy pravdu, dám vám za pravdu, že ten pozemok je 65 m2, 

ktoré mesto nikdy nevyužije, nikdy z toho už nič nebude mať len náklady na kosenie 

a starostlivosť. Hej či nám to treba a či teraz prinútime toho dotyčného dať čo najviac za ten 
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pozemok, alebo či budeme radi, že dostaneme za to aspoň tých 25 euro, ako tým, tým ostatným. 

Takže sme ako už v predošlom sme určili tú mapu, že tých 25 euro je, za toľko sme kúpili, za 

toľko aj predávame momentálne, aby sme s tou cenou nedisponovali a netlačili ich do múra 

presne týchto ľudí, ktorí fakt. Ako tých 65 m2 my nevyužijeme a máme len starosti s týmto. 

Takže aj jednej strane dám za pravdu a určite plná dôvera je finančnej. Sú tam veľmi skúsení 

ľudia. Nikdy v živote som nevstupoval do tej finančnej skupiny, alebo do tej finančnej komisii 

aby som ich ovplyvňoval ohľadom dajakých cien a takto. Oni fakt plnú dôveru, oni keď 

rozhodnú tak môžeme to upraviť tak, ako to upravujeme teraz, že keď dakde také pochybenia, 

alebo dakde také nie pochybenia, ale trošku prestrelíme tie ceny. Oni by chceli tak ako ja tých 

100 euro, ale verím, že v dobrom duchu to chcú a robia. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči 

s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže ako vidieť pán Balázs mi kontruje, ale sme sa nedohodli. Takže komisia výstavby, 

územného plánovania odporúča schváliť MZ zverejnenie zámeru predaja pozemku. Ale my 

sme boli na obhliadke na mieste a vidím tu na mapke sú to 2 pozemky. Aby sme sa nepomýlili, 

takže časť pozemku je pred garážou hej. Tam ten pozemok vlastne nechceme predávať. Sme sa 

dohodli na prehliadke na mieste. A teraz nie som si istý a jasný, že či je to tu dobre napísané 

tých 62 m2 je presne to čo chceme?  Alebo? Alebo, lebo nevidím tu na tom obrázku presne to 

číslo. Mohol by mi niekto pomôcť? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím pani hlavnú kontrolórku o vstup. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Tiež som sa na to pýtala pána zástupcu a podľa mňa je to tam zle uvedené, lebo pozemok, ktorý 

chceme predať to je parcelné číslo 2081/166 hej, keď dobre vidím. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Áno, áno. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ale v texte sa uvádza ten predtým pozemok 1969/ ten čo nechceme predávať. Časť pozemku 

pred garážou. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Áno. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

2 sú hej. 2 sú. Ale chceme len toto čo je časť záhrady. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Áno pozemok, len časť záhrady. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Takže treba tam do uznesenia... 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Čo je vlastne v pozadí tých garážov. Áno? 
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p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Áno. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ten svahovitý. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Treba navrhnúť. Hej.  

 

p. primátor Michal Domik 

Cena už bola navrhnutá. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Cena už bola navrhnutá. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem s faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ja by som chcel len doplniť, že komisie pri MZ sú poradný orgán, ktorý hlasuje podľa, ktorý 

vlastne odporúča na základe väčšinového hlasovania. Veľa krát sa stane, že aj v komisii je to 

tesné. Toto bol jeden z tých bodov, kde sme sa pri cene nie všetci zhodli. Čiže toto stanovisko 

je len podané stanovisko väčšiny členov komisie. Neznamená to, že tí konkrétni poslanci, ktorí 

tu aj dnes sedíme, sme pri každom bode hlasovali rovnako. Len tak na dovysvetlenie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som to chcel uviesť na pravú mieru, že ja určite tu nesedím kvôli tomu, aby som tu niečo 

robil proti mestu, ako to dajak tak, tak, tak nepriamo bolo povedané. Ja som tu tiež preto, aby 

čo najlepšie to bolo schválené pre mesto. Ale kto je mesto. To nie je ani MsÚ ani my poslanci 

tuná. Ale to sú obyvatelia, kvôli ktorým tu sedíme a kvôli ktorým chceme, aby sa v tom meste 

mali čo najlepšie a preto hľadáme tuná tieto riešenia. Ešte raz zdôrazňujem. Kvôli obyvateľom, 

kvôli ktorým chceme, aby nám z roka na rok neklesal počet obyvateľov v meste, ale aby rástol. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som teda najprv chcel reagovať teda na kolegu Balázsa. Budem sa opakovať. Lokalita, 

lokalita, lokalita. Ako iste viete kde to je, aké domy sú tam postavené. Keď, keď niekto odkúpil 

tento pozemok, že si tam postavil pekný veľký rodinný dom je to lukratívna časť. Na Vargové 

pole je síce, síce je to kvázi okraj mesta, ale, ale veľmi príjemná lokalita na bývanie. A pri tej 

cene sme vychádzali z toho, že keď raz súčasný majiteľ to bude predávať, tak bude celý 

pozemok predávať vrátane toho, čo teraz odkúpi od mesta. a nebude to predávať tak, že tento 

môj pôvodný pozemok, tak ten je za 60 a tuná toto som od mesta odkúpil, tak to predám len za 

15. On to celé predá za tých 60. Čiže on tým výrazne navýši hodnotu svojej nehnuteľnosti. To, 

že mesto v tejto, v tejto chvíli ten pozemok nevyužíva, alebo nemá nejaké využitie, nie je podľa 
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mňa ten, ten hlavný dôvod, prečo by sme mali vychádzať. Mali by sme vychádzať z toho aká 

je trhová cena a ako sa tento pozemok bude môcť v budúcnosti zhodnotiť. Čiže to bolo, to boli 

argumenty finančnej komisie. Neviem, či v tomto prípade náhodou ešte nebol aj nejaký vyšší 

cenový návrh v komisii podaný, ktorý tesne v komisii neprešiel a potom tento. Áno. Čiže bol 

dokonca, dokonca bol návrh v komisii 40, ten neprešiel tesne a potom, potom tento návrh 35 

bol v komisii schválený. Čiže to je na vysvetlenie, ako sme uvažovali a vôbec sa neriešilo to, 

že kto je, kto je majiteľ. Ja teda majiteľa nepoznám, neviem, či členovia komisii ostatní sa s ním 

poznajú, nepoznajú. Niektorí možnože hej, niektorí sa možno kvôli tomu zdržali hlasovania 

v komisii, že, že sa poznajú, aby neboli obviňovaní z nejakého konfliktu záujmov. Ale, ale teda 

rozhodovalo sa na základe toho, že je to, že je to lukratívna lokalita. A teraz k tomu samotnému 

uzneseniu. Lebo, lebo teda jedna vec je, že teda hej je tam ten pozemok, ktorý, ktorý nechceme 

predať, teda komisia neodporúča, ale, ale aj, aj ten druhý pozemok je podľa mňa zle označený, 

lebo v uznesení je 1774, ale ako povedala pani hlavná kontrolórka, aj ja som si to všimol na tej 

mape, tam je 2081 a také číslo v uznesení nemáme. Čiže do diskusie by som dal, či nestiahneme 

tento materiál, aby bol, aby bol opravený, aby sme tuná neschválili nejakú, nejakú hlúposť, 

ktorú potom musíme opravovať. Teda nie stiahnuť, ale prerušiť pardon, prerušiť rokovanie, 

aby, s tým, aby ten materiál bol opravený v súlade s odporúčaním komisie výstavby. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Breuer. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja len chcem povedať, pán kolega Beke ma upozornil na to, len má problém s hlasom, aby som 

to povedal, že v dôvodovej správe tam je to presne napísané. Už len treba zmeniť uznesenie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Už my sme to dali do poriadku medzi tým, kým prebehla debata, diskusia. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže už sa to tu dalo do poriadku a teraz by som potom dal slovo pánovi zástupcovi. Nech sa 

páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. V dôvodovej správe je uvedené: Žiadateľ žiada o odpredaj pozemkov 

v k. ú . Rožňava parc. č. KN C 2081/166 a KN C 2081/200, ktoré sú totožné s parcelou č. KN 

registra E 1774/1. To znamená, že v uznesení je práve E-čková parcela uvádzaná. Len na mape 

to nevidno, lebo práve ti čísla C-čkových parciel ich prekrývajú. Je to trošku malé. Ale 

v podstate ide o jeden a ten istý pozemok. Len v C-čkovom registri sú pod dvoma číslami, v E-

čkovom pod jedným. To znamená, že uznesenie je správne naformulované a ide o tých 62 m2. 

Len dodám, že áno komisia výstavby odporúčala len tento pozemok, ktorý je v tom svahu a nie 

ten pozemok pred garážami. To je úplne iné číslo 1969/99 je ten pozemok pred garážami. Čiže 

uznesenie je správne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
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Nie je, nie je správne, pretože v uznesení sa píše zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

v k. ú. Rožňava, parc. č. KN E 177, pardon 1774/1 trvalý trávnatý porast s výmerou 62 m 

zapísaná na liste vlastníctva a časť z parcely, parc. č. KN C 1969/99 zastavaná plocha 

a nádvoria. Čiže túto časť treba vypustiť z uznesenia. Lebo túto finan....komisia výstavby túto 

neodporúča. Čiže potom túto treba vypustiť, lebo inak keď to schválime tak, ako je predložené 

uznesenie, tak schválime aj ten predaj toho pozemku pred garážou.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Myslím, že pán poslanec Kellecsényi dával pozmeňujúci návrh, aby sme práve len o tej parcele 

vo svahu. Vypustíme tú parcelu pred garážou. To znamená, keď dal pozmeňujúci návrh, tak 

vypúšťa sa parcela č. KN C 1969/99 zastavaná plocha a nádvoria s výmerou spresnenou 

geometrickým plánom zapísaným v LV 3001. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď poprosím, aby sme neurobili tu, lebo už vidím, že rozruch je tu trošku v tom, že pán 

poslanec Kellecsényi pozerá a že čo sa deje. Tak by som poprosil pán zástupca, že ty dáš ten 

pozmeňujúci návrh. Dobre? Ale po najprv po pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Balázsa. 

Že aby sme si to celé uzavreli. Takže pán poslanec Drengubiak je prihlásený, prosím, odhláste 

ho. Ďakujem s faktickou poznámkou... tak a máme ešte pána poslanca Kelecsényiho do 

faktickej. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ja, ja to uznesenie mám správne, len nevidel som presne to číslo. Takže tých 1774/1 takže, lebo 

to bolo zakryté, tak preto som sa pýtal, či je to správne tá parcela, lebo bielym je niečo iné 

vyznačené. Tak len toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz to dáme na poriadok. Dobre? Aby všetko dobre dopadlo. Prosím odhlásiť diskusie pána 

poslanca Kellecsényiho. Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Poprosím pána poslanca Balázsa o pozmeňujúci návrh ohľadom tej ceny. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja som mal pozmeňujúci návrh len ohľadne ceny, aby sa cena vyrovnala tým predchádzajúcim 

bodom a to na 25 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 
 

Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 8.5. 
Tomáš Perlaki, Jarná 3, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava – PN 
Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
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   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

 

 

Teraz poprosím môjho zástupcu pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže v texte uznesenia bude Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru 

predaja pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, parcela č. KN E 1774/1 trvalý trávnatý porast s 

výmerou 62 m2 zapísaná na LV 4493 pre žiadateľa Tomáša  Perlakiho, bydliskom Jarná 3, 048 

01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok 

neužíva, nevyužíva a bezprostredne  susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 

25 eur za m2. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
 

Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 8.5. 
Tomáš Perlaki, Jarná 3, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava – PN 
Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

   s c h v a ľ u j e    

zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, parcela č. KN E 1774/1 

trvalý trávny porast s výmerou 62 m2 zapísaná na LV 4493 pre žiadateľa Tomáša 

Perlakiho, bydliskom Jarná 3, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
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zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok  nevyužíva a bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 25,00 €/m2. Všetky náklady 

súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 

u k l a d á  

1/ zabezpečiť    zverejnenie   zámeru   predaja  pozemkov mesta  

2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu      

Z: zástupca primátora mesta 

T: 1/ do 30. 11. 2021 

     2/ do 31. 12. 2021   

 

 

 

Prejdeme, prejdeme k bodu rokovania č. 8/6 Ing. Miloš Zagiba, Sama Czabána č. 6, Rožňava  

- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. S faktickou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby a územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií 

neprija..neprijala uznesenie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No aj vzhľadom na to, že komisia výstavby neprijala uznesenie, tak finančná komisia 

neodporúča schváliť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta s tým, že najprv sa musí 

ujasniť v čom je, v čom je problém, resp. čakáme, že teda komisia výstavby zaujme nejaké 

stanovisko. Ale pokiaľ, pokiaľ komisia výstavby neodporúča, tak my tiež neodporúčame. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcel by som sa opýtať, v podstate nadviazať na váš prejav, že či vieme dôvod, že prečo 

komisia neprijala uznesenie, alebo čo je dôvodom, že sa ani nehľadá riešenie ako predať, za 

koľko predať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Na obhliadke na mieste takže zistili sme vlastne, že je to časť pozemku, ktorá by bola na predaj. 

Výmera celého toho pozemku je nejakých 5 300 m2 a viem, že v územnom pláne tam tuším 

zapísané, že to je nejaká oddychová zóna. Takže mysleli sme si, že do budúcnosti to bude ešte 

nejako pre mesto nejakým dôležitým miestom, kde by sa niečo také mohlo spraviť. Takže sme 

váhali. Rozmýšľame zatiaľ.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď sa môžem spýtať, tak to je také čiastkové z nášho veľkého pozemku odkriať hej, o čom 

sme na začiatku rozprávali, že máme veľký pozemok a dakto chce z neho tisíc m2 a my si ho 

zužujeme. Tak ako tieto pozemky sme si na začiatku povedali, že takéto pozemky nebudeme 
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predávať. Takže zato ste ani nevedeli, že čo ako. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujte. 

Za 0 poslancov, proti 12-ti poslanci, zdržalo sa 1 poslanec. Ďakujem pekne. 
 

Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 8.6. 
Ing. Miloš Zagiba, Sama Czabana 6, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 12 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Proti: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

n e s c h v a ľ u j e    

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z  parc. č. KN E 

2229/1 trvalý trávny porast s výmerou spresnenou geometrickým plánom pre Ing. 

Miloša Zagibu bytom Ul. Sama Czabána č. 6 Rožňava 

 

 

K bodu rokovania č. 8/7 Zimanová Tünde, Hámosiho 185, 049 51 Brzotín - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže komisia výstavby, územného plánovania nedoporučila schváliť MZ zverejnenie zámeru 

predaja časti pozemku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.  

Za 0 poslancov, proti 11-ti poslanci, zdržali sa 2 poslanci. Ďakujem.  
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 8.7. 
Tunde Zimanová, Hámossyho 185, Brzotín – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 11 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Proti: 
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 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs  Eduard Mihók     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

     Mestské zastupiteľstvo v  Rožňave 

n e c h v a ľ u j e    

zverejnenie zámeru predaja časti pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, zapísaných na LV 

3001, s výmerou spresnenou geometrickým plánom z parc. č. KN C 1855/1 zastavaná 

plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 314 m2 a parc. č. KN C 1861/24 zastavaná 

plocha a nádvorie s celkovou výmerou 1 603 m2 pre žiadateľa Tünde Zimanovú, 

bydliskom Hámosiho 185, 049 51 Brzotín 
 

 

K bodu rokovania č. 8/8 Jakub Ilašenko, Rožňavské Bystré 16, 04931 Rožňavské Bystré –  

uzatvorenie nájomnej zmluvy 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže komisia výstavby, územného plánovania odporučila neschváliť MZ uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok k. ú. mesta Rožňava. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča, MZ aby poverilo vedenie mesta oslovením majiteľa pozemku 

k tomu, či by bol ochotný odpredať tento pozemok a za akú cenu. A potom sa k tomu vrátime. 

Ale teda nájom, nájom neodporúča.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
...opýtať v podstate, či náhodou by netrebalo aspoň s pánom Ilašenkom rokovať o tom, lebo, 

lebo zjavne nám ten pozemok treba. Takže pravdepodobne asi dajakou formou ho využívame, 

tak aby sme sa vyhli súdnemu sporu o dajaké nedovolené obohatenie, alebo niečo podobné, 

keď ten pozemok využívame, alebo keď ho potrebujeme a nechceme uzavrieť nájomnú zmluvu. 

Ináč sa to asi vymôcť nedá len takouto formou, ale či aspoň rokovať by netrebalo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Len na doplnenie, keď môžem vstúpiť do toho tak budeme rokovať. Nie sme 

pritlačení k tomu pozemku, ale je to chodník, ktorý sa nevyužíva. Hej takže ako keď si ho bude 

chcieť oplotiť, tak nech si ho oplotí. Hej, ale budeme chcieť, že určitú, keď predá tak za určitú 

sumu to kúpime v budúcnosti. Takže budeme s ním určite jednať. S faktickou pán poslanec 

Bolaček nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. To bol jeden z bodov na zasadnutí komisie finančnej jednak či ten chodník 

naozaj potrebujeme, ale druhý ešte dôležitejší bod bol, že v danej lokalite, alebo na danom 

pozemku práve prebieha aj výstavba plota, ktorý pán primátor práve spomenul a nie sme si istí 

či tento plot už nezasahuje aj do predmetného pozemku, ktorý nám chce predkladateľ 

prenajímať. Čiže trebalo by rokovať a trebalo by sa ešte raz pozrieť na, na miesto, či naozaj je 

skutkový stav taký, ako je opísaný.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 0 poslancov, proti 13-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. 
 

Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 8.8. 
Jakub Ilašenko, Rožňavské Bystré 16, 049 31 – uzatvorenie nájomnej zmluvy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 13 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Proti: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

n e s c h v a ľ u j e    

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok v k. ú. Rožňava na 

novovytvorenú parcelu parc. č. KN C 4420/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

308,00 m2 s pánom Jakubom Ilašenkom, bytom Rožňavské Bystré 16, Rožňavské 

Bystré  

 

K bodu rokovania č. 8/9 MFK Rožňava, Štítnická 64, Rožňava - prenájom nehnuteľností – 

futbalových ihrísk 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Najprv by som sa chcel ospravedlniť páni kolegovia, že som sa nemohol 

zúčastniť na mestskom, zasadnutí MZ, keď sa schvaľoval zámer tohto predmetného návrhu. 

Tieto moje otázky by som možno smeroval už vtedy a nemuseli by sme si týmto prejsť teraz. 

Chcem len poukázať na to, že viacerí poslanci majú nejaký priamy vzťah s MFK Rožňava, pán 

primátor aj taktiež. Čiže nechcem teraz hovoriť o nejakom konflikte záujmov, chcem len na 

toto poukázať a nemyslím si, samozrejme ste to už preberali, nemyslím si, že by jeden športový 

klub v Rožňave, aj keď taký, ktorý sa teší veľkému záujmu čo sa týka detí aj dospelých, že by 

mal byť nejak prednostne prejednávaný a chýba nám tu nejaká koncepcia. Vzhľadom na toto, 

keď už máme schváliť tento návrh a vlastne futbalovému klubu celú infraštruktúru vlastne 
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s tým, že my budeme platiť aj energie, aj všetko a futbalový klub bude mať za 1 euro vlastne 

celú infraštruktúru ročne na 5 rokov, tak dávam pozmeňujúci návrh skrátiť to na 1 rok a buď 

dovtedy vypracovať kom...kom...nejakú koncepciu športu, kde budeme podobné niečo 

umožňovať aj iným športovým klubom, ktoré si to samozrejme tiež zaslúžia, alebo sa 

dohodneme, že o rok im to zase predĺžime. Takže pozmeňujúci návrh to schváliť na 1 rok. 

Taktiež by som chcel poukázať na jeden bod, ktorý, o ktorom sa hovorilo na komisii finančnej. 

Nie je to súčasťou tohto materiálu. Boli sme ale ubezpečený, že to tak bude. Chceme si byť 

istý, že športový klub, ktorý dostane túto infraštruktúru do nájmu nebude tieto priestory ďalej 

využívať na komerčné účely resp. prenajímať tretím stranám na  nejaké komerčné účely. Toto 

sme boli uistený, ale chcel som to aj takto verejne povedať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak keď môžem na doplnenie. Pán poslanec Bolaček nebol ste tu na predošlom 

zastupiteľstve. Trošku MFK Rožňava ako dobre máte pravdu, veď viacerí majú bližší vzťah, ja 

mám asi najväčší vzťah k tomuto klubu, lebo som ho dostal do vienka, lebo sa topil v dlhoch. 

Mal, mal neboli to vysporiadané peniaze. Ja som si to z vlastných peňazí vyplatil. Aj keď to 

bolo podvodom hodené na mňa. Teraz sa treba o ten klub starať. Má to, máme 150 detí. Čo vám 

asi ušlo pozornosti, tak asi to najdôležitejšie. Všetky kluby dostávajú rovnakým podielom 

peniaze. Nikto nie je zvýhodnený. A hlavne nie MFK Rožňava. Momentálne bohužiaľ MFK za 

ten kratší koniec ťahá, keď to prepočítame na počet detí, tak máme najmenej. Lebo áno pre 

stolný tenis sme dali viac peňazí, lebo si to zaslúžia. Postúpili do extraligy, tak sme tam tých 

peňazí. Ale to najdôležitejšie ako jediný klub do mesta doniesol 100 tisíc euro. Zo SFZ sa 

prerobil zavlažovací systém, urobili sa nové šatne, urobila sa prezliekarne sa urobili, striedačky 

sa nakúpili, opláštili, v Nadabulej sa urobili nové sociálky, nové sprchy sa vybudovali, opláštilo 

sa staré, stará konštrukcia starých záchodov, urobili sa tam nové sklady. 100 tisíc euro za 5 

rokov môjho pôsobenia, teraz manželka je štatutárka, ale som tam tak, ako všetci vedia hej. 

A mesto nám dalo dotáciu 69 tisíc. Hej takže mesto dalo dotáciu 69 tisíc pre fungovanie klubu, 

ktoré používame pre detičky. Majú zaplatené bagety, majú cesty zaplatené, dresy, trénerov, 

lopty, kužeľky a všelijaké pomôcky majú z týchto. Tie sú minuté na to. Takže ako klub doniesol 

do mestského majetku 31 tisíc euro plus. Môžeme pozrieť všetky kluby, môžete mi napísať, 

ktoré kluby doniesli zo svoje zväzy do rozvoja mesta alebo do majetku mesta takúto veľkú 

sumu. Takže mesto dalo dotáciu tú priamu, lebo môžeme rozprávať o priamych a nepriamych, 

69 tisíc euro. Ale klub sa odvďačil mestu s tým, že za 100 tisíc euro. To keď o rok skončím, 

alebo o rok skončí futbal, alebo nebudeme my hej, tak ako tých 100 tisíc to tu všetko zostane. 

To všetko je mestské. To nikto si, Domik si to nezoberie a nezoberie si to nikto. Všetko zostane 

pre deti, pre ďalšiu budúcnosť. Takže tu je ten rozdiel, prečo ten klub. A teraz sa vás dačo 

osobne spýtam, len aby ste vedel prečo na 5 rokov. Či by ste chceli investovať ďalšie peniaze 

do dačoho, čo je mestské, lebo tento klub potrebuje iné investície, nie len mestské, lebo dotácia 

14 tisíc určite nepostačujúca je hej. Budem meniť lebo som dal aj prísľub pred voľbami, že 

meníme aj aby tie športové kluby boli na vyššej úrovni, za čo nám aj ďakujú ostatné kluby. Že 

či by ste na rok riešili to, že teraz zoženieme ďalšie peniaze, budeme za tie peniaze bojovať, 

aby do infraštruktúry, do umelého ihriska, máme prisľúbených ďalších 400 tisíc hej. Ja iba tak 

logicky, je to ľudské trošku, že či by ste toľko snahy dáte a na rok budú voľby, vyhrá to dajaký 

pán iný primátor hej a povie nám, že dovidenia. Ďakujeme pekne, nebudete mať ihriská, 

nemôžte nikde trénovať, zaplaťte si to, keď chcete. Tak všetko spadne. Všetky deti prepustíme 

a budú hore dole po sídliskách liezť a chodiť možno dakde fetovať dakde trávu do lesa. Hej. 

Takže asi vám stále tá pointa odchádza. Ale teraz jedno dôležité vyhlásenie odo mňa, lebo ja 

som vlastne zisťoval, lebo som nepochopil, že čo je na tom zlé, keď dakto z vlastných zdrojov 

dáva ešte, lebo teraz, predtým to bolo 50 tisíc ročne, teraz viem vám to pán poslanec, keď 

prídete vydokladovať, že ešte dávame 20 tisíc ročne z firmy, že kde je ten problém, že prečo je 
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taká averzia od poslancov niektorých a niektorých aj z klubu, hej a nie že z klubu, že prečo ten 

futbal to tak preberajú. Prečo vidia tam dačo, že dačo tam neni dobre. Tak som sa spýtal pánov 

poslancov, nebudem menovať, a tak možno dám aj vám otázku, keď mi odpoviete odpoviete, 

keď nie, nie, ale budem chcieť povedať takú veľmi pikantnú pravdu a teraz prichádza tá otázka 

na vás pán Bolaček len a potom budeme komunikovať ďalej. Čo myslíte koľko vychováme 18-

ročného chlapca super hráč, jeden z najlepších, hráva prvú ligu teraz. Teraz len taká otázka na 

vás. Čo myslíte koľko za toho hráča môže klub pýtať? Skúste len taký osobný váš názor 

povedzte taký subjektívny názor, alebo taký odhad, že koľko asi za takého hráča MFK Rožňava 

môže dostať. Nech sa páči pán Bolaček skúste mi len. Keď poviete, že nie, že neviete hej, že 

nevyznáte sa do ekonomiky tak poviete, že nie. Ako nebudete odpovedať. Nech sa páči. Aby 

bola taká diskusia, aby sme vedeli trošku, aby sme vedeli o čom vlastne rozprávame. Skúste mi 

povedať. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor tu je rokovací poriadok...,  

 

p. primátor Michal Domik 

Skúste mi povedať, že vychov...koľ... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

poslanci sa hlásia a tak, tak sa aj diskutuje. 

 

p. primátor Michal Domik 

Boli ste tam s faktickou. Boli ste vy, boli ste ... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

...s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Vy ste skončili, môžem začať ja? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Poprosím o začiatku časomieru, lebo tých 13 sekúnd som tu stratil.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže moja otázka bola, čo myslíte koľko, ja viem, že je to mimo, ale je to veľmi dôležité aj 

pre občanov mesta, lebo je to veľmi na pravom mies... na pravú mieru dať túto informáciu.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za čas. Pán primátor nejdem ja do tejto diskusie s tebou, lebo je to zbytočné. 

A nepochopili sme sa. To máš pravdu. Jediné čo som povedal je ja ako športovec fandím 

každému klubu, ale chýba nám tu koncepcia. Nie že teraz dávame infraštruktúru jednému klubu 

kvázi zadarmo, lebo 1 euro je zadarmo. Máme tu hokejistov, ktorí síce majú tiež možno nižšie 

ceny, ako by platili normálne komerčne, ale musia si za to platiť. Máme tu basketbalistov, máme 
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tu iné kluby, máme tu kluby, ktoré svoju činnosť prevádzkujú na základ....v telocvičniach, ktoré 

patria pod KSK a musia si za tieto telocvične platiť. Čiže nám tu chýba koncepcia a máme 

jeden, momentálne riešime 1 klub, ktorý na 5 rokov má mať všetko zadarmo. To je všetko čo 

som povedal. A nemyslím si, že keby aj ten klub teraz skončil, tak všetky tie deti, ktoré tam ho 

navštevujú začnú fetovať po sídliskách. To si naozaj nemyslím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže už sme dostali, dostal som z vás niektoré informácie konečne, prečo máte tú 

averziu. Tak pán Bolaček úplne hovoríte športovec. Prečo nechodíte k tým klubom a sa pýta 

a opýtať sa, že koľko platíte za tú halu športovú. Boli ste za basketbalistami? Nie. Neboli ste. 

Boli ste za takewoondistami? Neboli ste. Za džudistami? Neboli ste. Vy ste neboli za žiadnym 

klubom. Vy.... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

A to vy pán primátor viete takto hej? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno viem, lebo tieto kluby neplatia. Neplatia žiadne, lebo sú cez CVČ platené. Túto informáciu 

ste dostali od jedinej osoby, od pána Kuhna, ktorý musel zaplatiť za bedminton s tým, že deti 

nie sú cez CVČ... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor sú tu aj iné kluby. Sú tu aj iné kluby. 

 

p. primátor Michal Domik 

Všetky kluby, ktoré sú na území mesta nemusia platiť. Takže nielen MFK, nehrajme tu, že 

MFK, ale všetky kluby majú zadarmo, ktoré sú prihlásené.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Sú tu florbalisti, sú tu horolezci, je tu oveľa viacej klubov než si myslíte. Všetci platia. 

 

p. primátor Michal Domik 

Vy ste horolezci, tak kde platíte. Keď vás poprosím na ďalšiu odpoveď.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Platíme strednej zdravotnej škole. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ale si to robíte komerčne. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Nie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Lebo sú tam dospelé, ste dospelý? 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Je to VUC-ka ako som povedal. Je to KSK. Koniec. 

 

p. primátor Michal Domik 
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No a tak isto aj MFK Rožňava platí... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Každý športový klub, ktorý prevádzkuje svoju činnosť v priestoroch, ktoré nepatria mestu musí 

platiť. Jediné čo som povedal, chýba nám tu koncepcia. Môžeme sa tu točiť kolo toho koľko 

chceme. Pán primátor je to tvoj osobný záujem. Doteraz tento klub dostával nejakú podporu, ja 

chápem, že chceš ďalšiu podporu, jediné čo som navrhol je, za tým si stojím, aby to bolo na 1 

rok. Keď ty povieš, že vám sa to nevyplatí, tak sa to neoplatí. Daj protinávrh. Ale 5 rokov, aby 

sme toto zabetónovali aj na celú... 

 

p. primátor Michal Domik 

V pohode. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

...dĺžku ďalšieho volebného obdobia je podľa mňa príliš.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže pán poslanec zavádzate, lebo na stredných školách aj MFK Rožňava platí. 

Zaplatí. Platí, aj donesiem vám faktúry. Takže platíme aj my. Platíme obchodnej akadémii, 

platíme technickej, na  technickej, tak isto platíme odbornej a všade, kde sú pod KSK platíme 

aj my. Takže ako vy ste urobili dvojaký, dvojitý, že tam platíte vy.... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

No to som povedal... 

 

p. primátor Michal Domik 

...a my máme zadarmo. Pozor! Prehráme to, vy ste povedali, že MFK Rožňava má na celom 

meste všetko zadarmo. Nemá. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Som povedal konkrétne ja. 

 

p. primátor Michal Domik 

Vy ste to len pomiešali a chceli ste tu dezin...Ja mám len takú informáciu, ja som sa pýtal 

z klubu 2 poslancov, že keď odchováme 18, tu by som sa mohol ešte aj opozícii spýtať, pán 

Balázs skúste mi povedať, že koľko, lebo je to ako dosť hlúpe s prepáčením, že tu otvárame 

takúto tému, ale keď ide to, že niektorý si myslia, že za odchovanca dostaneme od 10 až do 70 

tisíc euro, tak to je demagógia. To je totálna demagógia, ktorú máte niektorý v hlave a ktorá 

vám bola vnucovaná. A teraz by som poprosil pána poslanca, môžeme obidvoch, bo sú 

športovci, ale skôr pána Lacka Dávida, nech sa páči, pán poslanec Dávid bude vedieť, aby 

povedal verejne, za jedného odchovanca koľko.... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor my tu už vyvolávame teraz... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

... kto bude debatovať, alebo máme nejaký rokovací poriadok? 
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p. primátor Michal Domik 

Ja len toľko, lebo keď šírite hlúposti po meste a šírite, že ako klub zarába na odchovancoch 70 

až 100 tisíc euro, tak nehovorím, že by 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor ja neviem o čom hovoríš teraz no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak ja iba hovorím...  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Úprimne neviem o čom hovoríš. 

 

p. primátor Michal Domik 

aby sme dali na pravú mieru hej, že prečo ten klub je to, že robíme to z vlastných zdrojov. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Myslím si, že 90% z nás nevie o čom hovoríš práve. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže ja by som poprosil ešte na vysvetlenie, keď aby, aby sme tu neriešili, lebo ako je 

to moja srdcovka jasné. Lebo pán poslanec Burdiga vie, ako som ten klub dostal a vy, vy ho 

teraz podporujete v tom, takže konečne je to na uzdravení, ten klub a teraz ešte poviete, že 

dajme na rok a na rok ako. Zato hovorím, že ten klub doniesol do mesta strašne veľa peňazí. 

Toľko len. Ešte na, keď môžem poprosiť pán poslanec Breuer nech sa páči s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja len chcem upozorniť, že pán Bolaček opäť trošku zavádza, lebo neviem o tom, pohybujem 

sa veľa okolo športu, že by sme mali florbalový klub v meste nejaký, ktorý je registrovaný. 

Neviem o tom. Viem, že sú nejaké zámery, že by chceli, ale zatiaľ nie je žiaden klub 

registrovaný. Pokiaľ ja viem. Takže toto je trošku mylná informácia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľa takých je. Ďakujem pán poslanec Dávid nech sa páči. 

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Ja by som chcel povedať iba toľko, že vlastne sa tu rozprávalo niečo také, že niektoré kluby sú 

zvýhodňované. Ja si myslím, že vôbec nie, lebo všetky kluby mali možnosť sa prihlásiť cez 

centrum voľného času a mesto prisľúbilo pomoc všetkým klubom na prenájom hál, alebo 

priestorov a všetci mali rovnaké možnosti. To, že mesto nevie pomôcť, alebo prenajať nejaké 

priestory, alebo haly, ktoré nepatria mestu, tak to je niečo úplne iné.  

 

p. primátor Michal Domik 

Na doplnenie ešte by som vás poprosil pán poslanec Dávid koľko je za jed...jedného 

odchovanca. Momentálne keď neviete, tak normálna prestupová hodnota je 400 euro v tom 

najlepšom prípade 1500 euro. Keď vychováme jedného dobrého hráča. Žiadnych 50 tisíc, 100 

tisíc a 70 tisíc. Takže to je na doplnenie. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
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Ja len pánovi kolegovi Breuerovi som chcel povedať, že dobre sám povedal, že registrovaný 

klub. My tu máme aj hobby kluby. Nemusíme sa tu teraz hrať, že registrovaný, neregistrovaný. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem len krátko. Nepočul som dobre pán primátor, kde som dostal ja futbalový klub? 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím?  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Kde som dostal futbalový klub? Dačo si mi hovoril. Možno si mi  

 

p. primátor Michal Domik 

Ako som sa dostal k futbalu. Tú podporu, že aká podpora prišla, ako tie potom som dostal o rok 

a pol na to exekúciu, čo pán Igor Slavkay zo strany, podobnej strany ako vlastne z tvojej strany 

nezúčtoval a ja som to musel zaplatiť aj exekútorovi. Čo vlastne mesto na konci dňa mohlo odo 

mňa žiadať bez úrokov, ale dali ste to externému právnikovi, aby vyžadoval odo mňa on. Takže 

ako o tých peniaze, čo som dával aj dokumenty v priebehu aj pred voľbami. Čo nebolo ani 

súčasťou predvolebnej kampani, to len bolo na dovysvetlenie dezinformácií, ktoré mesto šírilo 

v tej dobe. Takže to je len také. A že ten klub, ktorý tak som nie ja bojoval zaňho, že poď 

a chcem, chcem, chcem. Chcem sa starať o 150 detí, alebo vtedy bolo 40 a chcem dávať ročne 

20 tisíc euro do tohto futbalového klubu a zozadu príde to, že ešte zarábame na tom. A keď ešte 

chceme niečo, že pre deti zabezpečiť na 5 rokov, tak pán Bolaček je úplne proti a vytvára tu 

dezinformácie, že tento klub, toto ma najviac, keď povedia, že nie som, keď nie som 

spravodlivý, čo ako potvrdil aj pán Lacko Dávid aj pán poslanec Breuer, že všetky  kluby majú 

v našom meste spravodlivé rozdelenie po dajakých 30-tich rokoch a, a túto dezinformáciu. 

Nechcem rozbiť vzťahy medzi klubmi, lebo keď takéto dezinformácie sa budú šíriť medzi 

občanmi tak toto, za to som nervózny a zato možno sa od reality potom odtrhnem, keď dakto 

mi tu rozpráva o tom, že MFK Rožňava má niečo viac ako ostatné kluby. Všetky kluby majú 

všetko rovnako ako MFK. Bohužiaľ futbal sa hrá na ihrisku a potrebujeme tieto zelené trávniky. 

Basketbal sa hrá v halách, tak oni potrebujú haly. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Môžem prejsť...môžem ešte... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

...pokračovať, hej, lebo si mi zobral slovo. My sme vtedy konali len tak, ako sme mali konať. 

Čiže ja som ťa o žiadne peniaze neobral. A pán primátor to, že toto je tvoja srdcovka, ten futbal, 

to každý vie. A vedel som to aj ja. Ale možno pri tomto bode, hej, možno trochu z tej etiky 

mohol si ísť vonku a ten bod nechať viesť asi zástupcovi. Toto je len z môjho takého 

profesionálneho, bývalého primátorského hľadiska. Hej. Viem, že to je tvoja srdcovka, ani ti ju 

neberiem. Prepáč. 

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem za upozornenie. Ako asi určite dám aj za pravdu lebo, ale keď vo mne dačo vrie tak 

si to musím dať vonka zo seba. Takže ja, ja si svoju česť budem brániť stále a keď mám pravdu 

a viem, že robíme len dobro, tak určite budem to brániť. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja len chcem ešte k tým hobby klubom. Teraz ma napadla taká myšlienka, že ja teraz keď si 

založím hobby klub bývalých futbalistov, tak by som mal mať tiež zadarmo? Lebo myslím si, 

že hobby klub si môže hocikto vytvoriť a hobby klub môžu byť aj 2 ľudia a budú žiadať 

športovú halu na hodinu zdarma. Takže trošku sa mi to tu pletie. Že kto by mal dostať a kto by 

nemal dostať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To je legitímna otázka, ktorá tu zaznela a práve preto sme aj navrhovali na finančnej komisii, 

že by bolo vhodné vytvoriť komi... proste nejakú koncepciu, ako by sme mali podporovať 

športové kluby. Či hej len registrovaný, alebo aj neregistrovaný, či len deti, alebo aj dospelý 

atď. Otázka je, že teda či tento problém ideme kvôli tomu posúvať, že budeme teraz možnože 

rok tvoriť tú koncepciu, lebo tá koncepcia asi nebude za 2 týždne hotová.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. No trošku asi by sme sa mohli schladiť, sem tam si kúsnuť do jazyka. Ale v prvom 

rade chcel by som začať tento, budem stručný, krátky prejav tým, že strašne, ale strašne držím 

palce každému, kto sa venuje športu, kto ho sa ho pokúša dajak organizovať. A hlavne tým, 

ktorí sa pokúšajú organizovať mládež, vytvárať...ešte chvíľočku, chvíľočku. Organizovať im 

podmienky na to, aby mohli športovať. Veľmi, veľmi držím palce. Či to sú tuná prítomní 

pány...páni poslanci, ktorí sa tomu športu venujú, pán primátor, rodina Sýkorovcov a mohol by 

som strašne, strašne veľa ľudí menovať, ktorí, ktorí svoj, svoju energiu, svoj, svoje prostriedky 

a svoj vlastný čas hlavne, ktorého máme strašne málo, tomuto venujú. Takže držím im strašne 

palce. Tie deti, poprosím vás, nepoužívajme ako, ako dajakých pomaličky už v úvodzovkách, 

veľmi v úvodzovkách ako dajakých rukojemníkov, alebo dajaký štít, lebo tie športy sa veľmi 

ťažko porovnávajú. Dajaké aikido, pingpong, neviem futbal, basketbal. Ten, k tomu futbalu 

treba povedať, že je to jeden, jeden hlavný, masívny šport, kolektívny, takže, takže, takže má, 

aj tie, aj tie čísla treba brať tak trošku s odstupom a, a som rád, som rád, že je toľko detí 

zorganizovaných a chodí do toho klubu pravidelne. Už len to, že pravidelne tam chodia, už to 

je obrovský prínos do ich života. Ale myslím si, že nikdy sa nám nepodarí tú koncepciu. Tá 

koncepcia sa tu tvorí roky, roky, roky  a nedopracovali sme sa zatiaľ k tomu. Ale zase chápem, 

že to nejde z roka na rok. Ale nikdy sa nám nepodarí nájsť dokonalý kľúč na to, aby sa tie 

prostriedky rozdelili. V tomto dokona...na toto sa hovorí, že dokonalé šťastie neexistuje 

a môžeme sa pokúšať priblížiť rozdeliť tie prostriedky čo najobjektívnejšie, najlepšie relatívne 

a to už bude náš úspech, keď bude veľa klubov spokojných a, a, a bude medzi nimi dajaká 

tolerancia, že vyžijem aj z tohto, alebo, alebo stačí mi to, som rád a budem vedieť fungovať. 

Toto len k tým deťom. Jediná jedna podstatná vec, ktorú chcem tu ešte povedať sú tie energie. 

Tie energie nie je štandardom, aby sa niečo prenajalo a energie platí prenajímateľ. Tu, tu by 

som sa minimálne nad tým zamyslel, či, berte to ako poslanecký návrh, že v tej zmluve, trebalo 

by tú zmluvu skorigovať, opraviť tak, aby nájom, nájomné za energie platil nájomca. Keď 
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budem, budem, chcem veľmi to zjednoduším, keď sa tam postavia sústruhy, alebo, alebo 

možnože už aj tak človek, tak  z takého vlastného vnútra sa trošku ináč k tomu stavia. Zhasnúť 

svetlo, keď ho netreba, keď, keď za to platí. Takže, takže iba tak odľahčene povedané. Takže 

toto berte ako poslanecký návrh, buďte taký dobrí, že energie si platí nájomca. Nie je 

štandardom ani to, že vlastne táto nájomná zmluva za 1 euro pôjde cez 3 volebné obdobia. 

Predpokladám, že to nebol asi zámer, ale, ale, ale treba sa aj nad týmto zamyslieť. A, a toľkoto 

z mojej strany. Ešte raz držím palce každému, kto sa venuje organizovaniu športu a hlavne 

deťom. Zdôrazňujem ešte raz. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Dávid. 

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Ja sa iba chcem opýtať, lebo mne sa zdá, že sa trošku menia tie pojmy, lebo rozpráva sa tu 

o koncepcii športu, ktorá bola vytvorená. A neviem, či niektorí si nepredstavujú pod tou 

koncepciou športu prerozdelenie tých finančných dotácií. Lebo raz sa rozpráva o jednom a raz 

o druhom a stále sa spomína tá koncepcia  športu, ale keď sa spomenie, tak sa hovorí o tom, že 

musíme vymyslieť ako prerozdeliť spravodlivo tie peniaze. A jedno a to, jedno a druhé nie je 

to isté, tak nerozumiem teraz. Ktorú koncepciu treba vytvoriť. Či športu, alebo vlastne nejakú 

koncepciu, alebo niečo tak ako prerozdeliť tie spravodlivo, ako vy hovoríte, peniaze.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa, asi aj ja som vniesol ten zmätok do toho. Bavili sme sa o doplnení, alebo 

o doplnení koncepcie podpory mládeže v meste Rožňava. Čiže v tom by sa to podporilo. Teda 

do toho by sa to zahrnulo. Tak. Pardon.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Podobne som chcel reagovať. Lacko asi máš pravdu. Možno že to do určitej miery môže byť 

toho súčasťou, ale áno tá koncepcia bola vypracovaná, ale toto je taký dodatok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Ja budem úplne krátky, lebo o tomto by sa dalo rozprávať veľa. Ja to beriem 

nech sú všetky športové kluby v Rožňave atď. Ty sa staráš o ten futbal. V živote som ti ho 

nebral, len sa chcem teraz opýtať, chcem v tomto ochrániť mesto, lebo človek keď s tým pracuje 

a aj pracoval dlhé roky s takýmto materiálom, je tam napísané, dobre som čítal, 1 euro/rok. Hej. 

V minulosti, keď sa rozpamätáme a ja som si to dal aj preveriť a pozrel som, možno je to aj 

otázka na hlavnú kontrolórku mesta, môže byť 1 euro na 1 rok, hej. Neobuje sa do toho o pár 

rokov NKÚ? Lebo niečo také sme mali. Ja som to komunikoval aj s majetkármi u nás 

v Dobšinej. Tiež sa im to nevidelo. Či by nebolo vhodné, aby tam bola slovo, aby tam bolo 

slovo výpožička? Ja chránim mesto, chránim pán primátor teraz aj teba, hej, aj keď možno 

niekomu sa to zdá teraz absurdné, hej. Len je to otázka. Hej. Fakt o to, aby to bolo správne. To, 
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že budeš naďalej tam mať tie deti atď. beriem, nech sú. Len aby sme to mali ošetrené na tie 

ďalšie roky správne. Keď mi poviete že okej, okej. Toľko asi.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Vážení toto bola ukážka, ako sa nemá rokovať, alebo či to môžeme vôbec nazvať 

rokovaním. Takže odpustime si takéto trendy, lebo máme rokovací poriadok a všetky 

náležitosti, ktoré s tým súvisia. Vrátim sa k téme a k otázke na hlavnú kontrolórku. Podľa mňa 

značnú časť toho areálu máme my v podnájme. Či je v súlade a legálne a v zmluve nájomnej je 

možnosť opätovne tretej osobe to predať, to posunúť to ďalej ten nájom. A odznela tu otázka, 

teraz to možno vyznie, ja v žiadnom prípade nechcem ako sebachválu, alebo čo, my sme, teda 

venujem sa určité obdobie po futbale hokeju a v úvode sme mali snahu a som bojoval o iný 

zámer, čo sa týka zimného štadióna. Preto bola aj v úvode pri impe...interpelácii otázka ako 

stojíme so zimným štadiónom. Radi by sme po 2 rokoch opäť pokračovali a poskytli túto 

možnosť nie len registrovaným, alebo záujemcom o hokej, ale aj pre širokú verejnosť, čo sa 

týka  korčuľovania. Žiaľ tie podmienky stále pretrvávajú také, aj tu sa nenaplnil zámer, aby sa 

tá sezóna a možnosť pobytu na tom ľade predĺžil. Takže to máme obrovský hendikep po 

rokovaní s mnohými klubmi. My sme síce občianske združenie, ale padla tu otázka, ktorý klub 

tak to občianske združenie HKM 98 keby neexistovalo, tak možno tie mantinely, ktoré sú 

a v dosť veľkej hodnote na štadióne inštalované by neboli tu, ale úplne inde. Takže len na 

dovysvetlenie, alebo dodanie, že samozrejme aj ostatné kluby majú zámer. V prvom rade je to 

poskytnúť voľnočasové aktivity a dôstojnú, hrdú reprezentáciu mesta v tých súťažiach, kde tie 

kluby v minulosti, aj toho času, aj v budúcnosti figurujú. To, že aké majú podmienky, nad tým 

sa treba zamyslieť a v úvode volebného obdobia od pána Domika odznela smerom 

k hokejistom, že koľkých máme registrovaných a keď budete mať140, 180 registrovaných ako 

futbalisti, tak sa budeme s nimi zaoberať. Stále tvrdím, keď budú podmienky aj tie deti si to 

budú vážiť a budú, bude ich viac, ale kým zápasíme s tým, že miesto korčúľ budeme behať na 

ľade, alebo na betóne, alebo korčuľovať na kolieskových korčuliach tak to je vždycky len 

nejaký, nejaká náplasť voči tomu, ktoré, čo by sme chceli dosiahnuť. Takže len toľko. Ďakujem. 

Tú otázku na prenajímanie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Keď môžem ešte. Ako áno pán Kemény presne tak. Vy niečo poviete a vy nechcete, aby 

ja som reagoval na vaše niektoré invektíva, hej. Že ja som vám povedal, že keď budete mať 160 

detí tak sa budeme, môžem prisahať tu na svoje 3 deti, vy môžete tak isto na svoje, že toto 

z mojich úst vyšlo. Máme plno klubov, už len na do...dovysvetlenie ako sa rozdeľujú a keď 

zdvihne niekto ruku a povie, že vie to lepšie tak klobúk dole. Urobili sme to všetky kluby sa 

mohli prihlásiť o dotáciu mesta, všetky. Aj prihlásili sa. Ale musia mať registrované deti. 

Nemôžu to byť čierne duše, ktoré by som mohol napísať tisíc. To je základ. Takže napíšu mi 

registrované deti a my máme v rozpočte 60 tisíc euro a všetky kluby dokopy majú 1000 detí. 

Tak na každé jedno dieťa vychádza nám 60 euro. Tak keď bude mať hokejový klub 100 detí, 

tak dostane 6 tisíc euro. A tak to je rozdelené. Každé dieťa dostane rovnaký, rovnakú sumu na 

1 dieťa, každý klub včetne MFK, včetne takewoondo, džudisti, basketbalisti, muži, ženy, všetky 

kluby. Od vidím do nevidím stále to tak je. A 2 roky je to tak. Keď poviete, že viete lepší systém 

rozdeľovania peňazí ako tento, ktorý si myslím, že je najspravodlivejší, tak nech sa páči môžete 

teraz zdvihnúť ruku, prihlásiť sa a povedať iný systém rozdelenia peňazí v našom meste. To je 

po prvé. Takže v žiadnom prípade som nehovoril nikomu, že keď budete mať 140 detí a 160 

detí sa vás budeme zaoberať. Stolní tenisti majú 25 detí, alebo 30 detí, basketbalisti majú 40 
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detí, alebo 60 detí, príklad hovorím, alebo 100 detí, neviem hej ako presne kto koľko detí má. 

Donesie registráciu, telefónne číslo, aby sme si to mohli overiť, zavolať rodičom, či toto dieťa 

navštevuje klub. Ak navštevuje, nech sa páči, tá čiastka 60 euro ide pre ten, keď je tisíc. Hej ale 

je tam menej detí, tak majú okolo 100 euro vychádza na jedno dieťa. Takže to je najférovejší 

systém za posledných 30 rokov. To je jedno k týmto. Dám o chvíľu slovo aj pani hlavnej 

kontrolórke, ale najprv by som potom dal možno na začiatok, že či, ako sa prenajímalo, keď ja 

som tu nebol primátor. Či nebolo to za 1 euro, hej. Hej to je odpoveď na pána Burdigu, aby dal 

sa, že on, lebo on keď mi podpísal zmluvu, bolo to 1 euro nájom. Teraz to nie je dobre, lebo 

ideme NKÚ nám to môže vyčítať. Dobre. Dáme si to prešetriť, či to môže byť. 20 rokov to 

mohlo byť, teraz to nemôže byť lebo už, už je to zle. Potom pán poslanec Balázs, že povedal 

ako že klub by si mal platiť energie, hej. Ja som vám už aj predtým na  zastupiteľstve povedal, 

zdvihnite ruku, kto chce za 1 euro ten klub a starajte sa. Veľmi rád vám ho odovzdám, pripravte 

si financie a ja vám dám aj tú energiu zadarmo, aj ten trávnik, nie že ja vám dám, ale ja si 

myslím, že poslanci vám odsúhlasia, keď budete. Takže veľmi rád som vás vyzval 3 krát už, 

aby ste zdvihli ruku a ja vám ešte posledný krát hej ten klub odovzdám za symbolické euro so 

150-timi deťmi a budem veľmi rád, že my to spadne toto bremeno konečne. Nakoľko som aj 

primátorom a nakoľko mám aj vzťah k tomu klubu, tak bohužiaľ je ten konflikt záujmov, aj 

keď je štatutárka moja manželka. Bohužiaľ s tým som išiel, s tým klubom, hej a nenechám ho 

padnúť kvôli tomu, že som primátor a budem sa starať teraz len o mesto, ale chcem sa starať 

o všetkých hej. O každého. Či to sú všetky kluby, všetky športové a kultúrne podujatia. Takže 

tak je, aby si teraz klub dáva ešte 20 tisíc z vlastnej firmy posielam 20 tisíc, aby sme vedeli 

zaplatiť niektoré veci hej, výdavky a ešte vlastne pán poslanec chcete, aby, aby klub zaplatil aj 

energie aj takto, takže ešte ďalších 15 tisíc. Takže fakt ako ani už ani za to euro, ja vám to 

zadarmo dám ten klub. Takže trošku fakt ako ne..ne.. len toľko, od začiatku vám vysvetľujem, 

že aby, zato som vám povedal aj tie sumy, aby ste nehľadali za tým biznis a zisky, ale je tam 

za tým tá plná práca trénerov, klobúk dole pred trénermi, hej, ktorí sa starajú o detičky, aby 

nechodili poza kríky, nechodili hore-dole, ale aby sa venovali tomu športu. Takže je to jedna 

veľmi krásna práca, ktorú mám veľmi rád a keď vidím ešte tie výkony a naše úspechy, tak som 

veľmi rád. A tak isto sa teším aj takewondisti ako teraz na majstrovstvách, stolný tenisti druhé 

miesto na majstrovstvách Slovenska dosiahli v družstve. To je všetko to krásne a k tomu sa a 

nie hľadať tú myšlienku, lebo ja viem, že všetci ste zatlačený do chamtivosti, pažravosti, 

nenásytnosti, takýto je svet a za každým hľadáme. On keď niečo urobí dobre pre dakoho, za 

tým musí dačo byť. A kvôli tomu som sa aj vzdal platu, aby ste konečne pochopili, že peniaze 

nie sú všetko. Tu sme krátko, tu sme ešte možno ja 15 rokov, alebo rok, možno ani hodinu hej, 

ale ženieme sa tu len o peniazoch kto, koľko, čo a čo z toho má a táto hlavná myšlienka stále 

vám v hlave víri. A zato som od začiatku vystúpil, že konečne aby ste pochopili, že ten futbal 

nie je biznis, ale len jedna krásna myšlienka voči deťom. A toto bude moje, môžete kydať do 

mňa, môžete búchať, môžete dávať nové návrhy ja už nebudem vstupovať. Áno je to, nemal 

som vystúpiť, ja sa vám ospravedlňujem, ale vrelo to vo mne, lebo z pozadia to prišlo. Áno pán 

Burdiga po... počúvam vaše mrmlanie vkuse, takže ako. Hej, hej máte pravdu. Pán poslanec 

Breuer nech sa páči s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja len som možno chcel odporučiť hokejovému klubu, neviem či nad tým rozmýšľali, alebo 

nie, že možno rozšíriť o ten florbal a pozemný hokej, keď vieme, že v našom meste nie je 

možné viesť zimný štadión celoročne momentálne a furt budeme len tápať. Už 2 roky tápeme, 

že keď bude niekedy štadión budú aj hráči. Tak skúsiť vymyslieť nejakú inú alternatívu možno. 

Neviem, či pracuje zase na tom, to zase neviem. Takže ďakujem. 

 

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

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Už sa strácame všetci. Vy ste sa vyjadrili v tom duchu, že aby som navrhol nejaké riešenie. Ja 

nemám, ja som ani slovom nespomínal prerozdelenie financií. Moje, môj príspevok bol úplne 

iného charakteru, iného zámeru. Takže ja som sa financií nedotkol. Ja  voči tomu nemám žiaden 

nejaký, nejakú pripomienku, alebo nedorozumenie. Takže je to v poriadku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Pán primátor neútočí každý na teba. Či ja budem mrmlať, alebo hovoriť si niečo mám na to 

právo a budem si to aj 100 krát hovoriť, či tam budeš sedieť, alebo nie. Ja čo som povedal, ja 

som nemieril na nič zlé a to čo sme ti dali za jedno euro, sme ti dali a práve kvôli tomu, hej, 

lebo sme za to aj pykali, aj sme si vypočuli svoje od NKÚ, nie od ostatných ľudí. Ale sme ti to 

dali. Však o čom tu to potom hovoríš. Ja som nešiel proti tebe v tomto. Aj teraz sa len pýtam. 

Keď je to okej, je to okej. Tak ako aký je v tom problém, ja som sa len pýtal. Neútočí na teba 

nikto. Neber to hneď ako útok. Prosím ťa pekne povznes sa už nad tým. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pani hlavná kontrolórka nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Prajem pekný deň vážení páni poslanci. Čakala som, že sa to tu takto až rozvíri téma MFK. Čo 

sa týka otázky pána poslanca Keménya. Bolo by to dobré adresovať pani vedúcej právneho 

odboru. Ona má na starosti, alebo resp. ovláda zmluvy, ktoré sú uzavreté. Ale vedomosti ktoré 

mám, tak nie je prekážka prenajímať ďalej, keďže aj v minulosti sa to konalo za to 1 euro ako 

tu už odznelo. Že tie futbalo...vlastne tie plochy my môžeme používať na športové účely. 

Andrejka mi prikyvuje, že je to tak. Na rozdiel od minulosti by som povedala, že je to trošku 

v inej farbe, alebo jak by som to povedala. Nám NKÚ nevytýkalo. Nám audítorka vytýkala, že, 

že nie je správne, keď my ešte prispievame futbalovému klubu 20 tisíc eur na údržbu ihriska. 

Tá zmluva bola taká hybridná. Toto vytýkala audítorka. Ja som svoj názor povedala aj na 

minulom zastupiteľstve. Existujú, existuje viac foriem riešenia problému futbalového ihriska, 

lebo o ihrisku hovorme. Je to aj výpožička, je to aj nájom a je to aj jednoducho len 

vypracovaním prevádzkového poriadku. Tak to funguje aj v Dobšinej, čo som si overila, že nie 

je žiadna zmluva, len je vypracovaný prevádzkový poriadok na používanie futbalového ihriska. 

Pri výpožičke bude ďalšie 2 body budú tak isto. Bezplatná výpožička nebytového priestoru, kde 

dokonca tiež nežiadame ani režijné náklady. Môj názor bol, aj na finančnej komisii som to 

prezentovala, že minimálne režijné náklady by sa mali uhrádzať. Ale je to na vás páni poslanci. 

Keď to zdôvodníte, že je to prípad hodný osobitného zreteľa a podporíme takýmto spôsobom 

šport, podporíme olympijský klub, podporíme ako sa volajú? Centrum právnej pomoci, 

hlasujete za to vy. Bol zverejnený zámer. Nikto iný neprejavil záujem o prenájom futbalového 

ihriska resp. štadiónu, alebo tých, tej priľahlej budovy. Nikto. Je to komplex nehnuteľností, 

ktorý má slúžiť na futbal. Hej. Nemôže sa tam hrať basketbal, alebo ja neviem vymyslím si. 

Čiže je na vás a na meste hlavne, akým spôsobom podporíme šport v meste. Vy o tom tu 

rozhodujete, či chcete podporiť futbal, alebo takewondo, alebo ja neviem vymyslím si 

basketbal. Je to na vás. Tých 20 tisíc eur čo nás stojí prevádzka futbalového štadióna bude aj 

tak na ťarche technických služieb, ktoré či tam sa bude hrať futbal, či sa nebude hrať futbal, to 

ihrisko sa bude musieť udržiavať tak či tak. Aby to nezarástlo, aby to malo nejakú formu. A ešte  
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ten rozdiel, ktorý tu je oproti minulosti je to, že neprenajímame aj iné, iné nehnuteľnosti za 

štadiónom a neviem kde, priľahlé plochy, ale sa prenajíma len plocha a nehnuteľnosti, budovy, 

ktoré slúžia na výkon športovej činnosti. To znamená, že technické služby môžu prevádzkovať, 

alebo teda im ostane už v správe nehnuteľnosť za tribúnou a môžu robiť aj komerčné akcie, 

z ktorého môžu mať príjem. Takže to je všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Neviem, či si dobre spomínam pani hlavná kontrolórka. Možno 

v minulosti sa to dalo za 1 euro. Však sme to aj odsúhlasili, aj sme mu to dali, však doteraz to 

aj používa. Ja absolútne nie som proti tomu hej. Nech športuje každý. Aj ja som športovec tak 

isto hej. Ale myslím, že podľa nového neviem, či to nie je ako nejaké nehospodárne narábanie 

s majetkom hej, aj keď je tam symbolická cena. Neviem presne, ale oprav ma, keď nie. Ja som 

myslel, že pozrieme sa na to, že keď sa to nedá ani za euro, ani na výpožičku, však dajme to 

futbalistom zadarmo. Ja zodvihnem ruku. Ja som myslel tak. Aby sme nemali do budúcna s tým 

problém, že niekto príde a povie tak to ste nemohli ani za euro, ani za to. Keď ja môžem 

zadarmo hej mu to dať, dajme zadarmo futbalistom. Ja zodvihnem ruku. Pochopte, že nejdem 

ja proti primátorovi. Primátor pochop ma. Ja len chcem čo sme možno my pokazili, možno 

napraviť to tým, alebo do budúcna môžeš tu byť primátorom ešte ty 5 rokov, môže byť niekto 

iný a teraz niekto príde na kontrolu a povie, že tak to ste asi zle odsúhlasili. Mohli ste to možno 

aj ináč a bude zle z toho. Ja len dobre chcem. Dajme aj bezplatne. Ja zodvihnem ruku za 

bezplatne. Primátor. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dobre takže nikto sa nehlási do diskusie. Poprosím pána Bolačeka 

o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Takže môj návrh znie zmeniť dĺžku trvania v predmetnom návrhu a to na 

dobu určitú 1 rok. Cena ostáva 1 euro. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

Za 3 poslanci, proti 8-mi poslanci, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 8.9. 
MFK Rožňava – prenájom nehnuteľností – futbalových ihrísk – konečné schválenie –PN Bolaček 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3 
Proti: 8 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény   

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 
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   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

Poprosím pána poslanca Balázsa o pozmeňujúci návrh. Poprosím odhlásiť. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Navrhujem, že energie by mali ísť na ťarchu nájomcu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujte. 

Za 4 poslanci, proti 7-mi, zdržal sa 1 poslanec. 
 

Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 8.9. 
MFK Rožňava – prenájom nehnuteľností – futbalových ihrísk  – PN Balázs 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4 
Proti: 7 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník 

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Attila Kelecsényi       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn     

 

 

Ďakujem. Poprosím hlasovať o celom návrhu. 

Za 11-ti poslanci, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec.  
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 8.9. 
MFK Rožňava – prenájom nehnuteľností – futbalových ihrísk – konečné schválenie -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
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Nehlasovali: 2 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

prenájom: 

nasledovných nehnuteľností v k. ú. Rožňava: 

- futbalové ihrisko na pozemku parc. č. KN C 517/1, ostatná plocha s výmerou 11 360 

m², LV č. 3001 

- tribúna súp. č. 3853, postavená na pozemku parc. č. KN C 517/2, LV č. 6113 

- budova, súp. č. 3854 postavená na pozemku parc. č. KN C 520/13, LV č. 6113, 

- pomocné ihrisko postavené na časti parc. č. KN E 1451/11 s výmerou 8219 m², LV 

č. 2080,  

nasledovných nehnuteľností v k.ú. Nadabula: 

- futbalové ihrisko na pozemku parc. č. KN C  582/3 s výmerou 11 480 m², LV č. 

2475 

- prevádzková budova so súp. č. 176, postavená na pozemku parc. č.  KN C 132, LV č. 

2475, pre športový klub MFK Rožňava, Štítnická 64, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že ide o najmasovejší šport v meste a 

momentálne športový klub navštevuje 140 detských registrovaných hráčov a tým 

zabezpečujú rozvoj detí a mládeže v meste Rožňava, za cenu 1 €/rok na dobu určitú 5 

rokov. 

u k l a d á  

zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy 

Z: zástupca primátora mesta 

T: do 30. 11. 2021 

 

  

p. primátor Michal Domik 

Teraz len na doplnenie ako takto to mohlo prejsť hej. Ako každý si povie, že nemal som do 

toho, ale ja chcel som na pravú mieru dať všetko. Aby ľudia vedeli, že o čom to vlastne je. Aby 

tu nebola tá arogancia, že títo poslanci len tak ako hlasujú ako poviem, ale aby to bolo jasné. 

Takže ďakujem veľmi pekne. Aj pánovi Balázsovi. A nakoľko jej 11.34 a máme naplnenú limit, 

naplnený limit časový, tak by som vyhlásil prestávku, lebo treba nám aj dezinfikovať miestnosť 

a taktiež už by som vyhlásil aj obedňajšiu prestávku do 11.45, 12.45. Sa ospravedlňujem. 

Takže po obedňajšej prestávke pokračujeme v zasadnutí. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8/10 ISOWOOD s.r.o., Nadabula  č. 232 - výmaz vecného 

bremena z listu vlastníctva 

Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kelecsényi.  

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby neprijala uznesenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem pekne. Ešte do diskusie komisia finančná. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila výmaz uvedeného vecného bremena z listu vlastníctva.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 3 poslanci, proti 0, zdržalo sa 7 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 8.10. 
ISOWOOD s.r.o., Nadabula č. 232 – výmaz vecného bremena z listu vlastníctva - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa: 7 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke  Ladislav Dávid     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

n e s c h v a ľ u j e    

výmaz vecného bremena – práva prechodu cez parcely KN C 218/1 a KN C 218/2 vo 

vyznačenom rozsahu podľa geom. plánu č.17130964 -72/97  v prospech Mesta 

Rožňavy – Z-1775/1997 viď.pol.965/97 zapísaného na LV č.3895 v k.ú. Rožňava      

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8/11 Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie 

majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť protokolárne odovzdanie predmetnej stavby. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 10 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 8.11. 
Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
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   Za: 

Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof       

 
   Nehlasovali: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    

protokolárne odovzdanie stavby „Rekonštrukcia Námestia baníkov – východná strana“ 

v obstarávacej cene 277 170,84 € do správy pre Technické služby mesta Rožňava s 

účinnosťou od 1.12.2021 

u k l a d á  

zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy  

Z: zástupca primátora mesta 

T: 30. 11. 2021 

 

 

K bodu rokovania č. 9 Centrum právnej pomoci, Račianska 71, P.O.Box 18, 810 05 Bratislava 

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

zverejnenie zámeru 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru krátkodobej pôžičky nebytového 

priestoru atď.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
 

Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 9. 
Centrum právnej pomoci – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m. č. 
12 – zverejnenie zámeru - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke       
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky nebytového priestoru – miestnosti č. 12 

o výmere 46,60 m² v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom 

Račianska 71, Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ zriadi 

konzultačné pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej 

pomoci osobám v materiálnej núdzi , na dobu určitú  a to na rok 2022. 

  

K bodu rokovania č. 10 Olympijský klub GEMER, Edelényska3, 048 01 Rožňava - Žiadosť  o 

predĺženie  bezodplatného  poskytnutia nebytových priestorov, miestnosť č. 5-6 – budova OKC 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predĺženie bezplatnej výpožičky nájmu nebytových 

priestorov v budove OKC.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Do diskusie nikto  sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 10. 
Olympijský klub GEMER – žiadosť o predĺženie bezplatného poskytnutia nebytových priestorov, 
miestnosť č. 5 – 6 budova OKC - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie bezplatnej výpožičky nájmu nebytových priestorov v budove OKC na 

prízemí, miestn. č.5-6, /t.j. 1 miestnosť, bývalé internetové služby/ o výmere 38,50m² 

pre OK GEMER na zriadenie archívu dokumentácie, fotoalbumov a iných 

memorabílií z histórie  športu  pre  „SIEŇ SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ 

podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa na obdobie 1 roka 

 

  

K bodu rokovania č. 11 Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a so 

spolufinancovaním žiadosti – Umenie, kultúra a kreatíva...kreativita pod jednou strechou – 

modernizácia divadla Actores 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No tu budem mať 2 veci. Tá prvá je taká tá štandardná, že finančná komisia odporúča  

predloženie žiadosti, alebo teda odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti 

a spolufinancovanie. Ale mám tu ešte jednu vec, ktorá sa teda objavila dnes. Teda po 

konzultáciách Actores s poradkyňou, ktorá pripravuje tú žiadosť o nenávratné finančné 

prostriedky navrhla teda zmeniť text uznesenia tak, aby bol  v súlade s príručkou, príručkou pre 

žiadateľa resp. s textom vo výzve. Už sme  tu v minulosti mali taký problém, že sme schválili 

nejaké spolufinancovanie, predloženie žiadosti o spolufinancovanie a potom sme museli 

opravovať to uznesenie, pretože nebolo naformulované presne tak, ako to vyžadoval riadiaci 

orgán. A tá zmena – tam sú také 2 drob...jedna drobná zmena, že sa tá suma mení z 10 500 eur 

na 10 525 eur. Ale druhá, druhá zmena je taká trošku akože záludnejšia z môjho pohľadu. Tam 

totiž my sme mali v texte vo výške minimálne  5% z celkových oprávnených nákladov projektu, 

maximálne, maximálne vo výške 10 500. To bol ten pôvodný text, ktorý máte. A ten, ktorý teda 

akože je teraz navrhnutý, že ako to má byť správne je vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu minimálne 10 525 eur (vyrátanej z maximálnej 

výšky príspevku v sume dvadsať... 200 tisíc eur). Ako mi bolo vysvetlené, tam je to kvôli tomu, 

že ešte prebieha stále prieskum trhu, čiže sa ešte presne nevie, aká bude celková výška tých, 

tých... 

 

p. primátor Michal Domik 

Financií. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tých financií, koľko bude stáť. Koľko teda bude stáť to technické vybavenie. Teda môže sa 

stať, že to bude viac ako tých 200 tisíc. Lebo ak by to bolo menej ako 200 tisíc, že to bude 190 

tisíc, tak vlastne budeme, bude naše spolufinancovanie 5% z tých, z tých 190 tisíc. Čiže bude 

nižšie, ako tých 10 500 alebo 525. Ale v prípade, že by to bolo vyššie, že by to bolo napr. 210 

tisíc, tak potom tá, tá suma spolufinancovania od, od mesta by bola vyššia. Niečo podobné 

budeme mať aj pri tých žiadostiach, ktoré budú na, ktoré budeme mať ďalšie body Ernesta 

Rótha, Zlatá. Tam je to trošku ináč naformulované, lebo tam je to naformulované tak, že teda 

tých 5% maximálne do istej sumy a ale zároveň aj všetky neoprávnené náklady. Neoprávnené 

náklady sú zvyčajne teda to čo je nad tú sumu toho maximálneho grantu. Môžu byť 

neoprávnené výdavky aj také veci, ktoré, že teda teoreticky by sme sa zmestili do rozpočtu, ale, 

ale nie sú uznané tie výdavky ako oprávnené v rámci, v rámci pravidiel výzvy. Čiže tuná 

teoreticky akože by mohol trošku vzniknúť problém, keďže, keďže budeme schvaľovať 

minimálnu výšku a nevieme, koľko bude tá maximálna výška, lebo tá je presná výška.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ja len na dovysvetlenie. Včera večer sme si to dali overiť, či naše uznesenie je dobré, 

aby sme neurobili dajakú chybu pri podávaní žiadosti. A tieto ja to zjednoduším, keby náhodou 

ešte verejné obstarávanie neprebehlo a suma by sa vyšplhala cez možno  230, 240 tisíc, tak celý 

projekt by prepadol, lebo my sme neodsúhlasili tú sumu. My sme maximálne odsúhlasili len tú 

5%-tnú spoluúčasť. Ale keď to bude možno 10%-ná spoluúčasť, alebo 15%-tná tak je to už 

potom na našom rozhodnutí, či to podporíme, alebo či dáme. A si myslím, že to treba podporiť. 

Čiže hocijaká suma tam vyjde, tak ako dobre nech to  nie je milión, ale keď to bude možno 10, 

20%-ná spoluúčasť, že VO to vyjde na takúto sumu, tak aby bolo tento projekt prechodný, aby 

sme tú dotáciu dostali. Takže na doplnenie v tomto smere. S faktickou pán poslanec Bolaček 

nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel aj na tomto mieste poďakovať mestskému divadlu Actores 

za úspešnú reprezentáciu na medzinárodnom festivale alternatívnych divadiel FIAT v Čiernej 

Hore a menovite aj pogratulovať pánovi Kobezdovi, ktorý na tomto festivale získal ocenenie 

za najlepšiu mužskú hereckú úlohu. Takže ešte raz za všetkých obyvateľov Rožňavy ďakujeme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ku gratuláciám sa pripájame tak isto. Potom aj to verejné poďakovanie prednesieme. Dobre. 

Takže ja by som poprosil ešte do diskusie niekoho. Nikto. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána 

poslanca o pozmeňujúci návrh. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja asi prečítam celé to uznesenie tak ako teda by malo byť schválené. Čiže Mestské 

zastupiteľstvo,  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po 1. súhlasí s tým, aby príspevková 

organizácia mesta Rožňava: Mestské divadlo Actores predložilo žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok vo výzve s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 pre projekt s názvom „Umenie,  kultúra 

a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla Actores.“ Po 2. schvaľuje - predloženie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 pre 

projekt s názvom „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla 

Actores.“ Zabezpečenie  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla Actores“ vo výške 

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov čo predstavuje sumu minimálne sumu 

10.525 eur (vyrátanej z maximálnej výšky príspevku v sume 200 tisíc eur). A tretia odrážka 

financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

Za 12-ti poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 11. 
Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a so spolufinancovaním žiadosti – 
Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla Actores - 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák 

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

              1. s ú h l a s í 

s tým, aby príspevková organizácia mesta Rožňava: Mestské divadlo Actores  

predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO7-

SC77-2021-75 pre projekt s názvom „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou 

strechou – modernizácia divadla Actores“. 

              Z: vedúca odboru školstva 

              T: podľa pokynov výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 
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                            2. s c h v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO7-

SC77-2021-75 pre projekt s názvom „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou 

strechou – modernizácia divadla Actores“ 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia 

divadla Actores“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu minimálne 10.525,- EUR 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 12 Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku a spolufinancovanie žiadosti – MŠ Ernesta Rótha 4 – Zníženie energetickej 

náročnosti budovy – Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

O tomto bode rokovala finančná komisia per rollam, keďže materiál sme dostali vlastne až po 

zasadnutí finančnej komisie a teda väčšina členov, alebo teda všetci členovia, ktorí hlasovali 

a väčšina teda členov komisie finančnej odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tam ne, neboli žiadne výhrady. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Nie nikto. Nikto s členov komisie písomne nedal žiadne výhrady k tejto žiadosti. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
 

Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 12. 
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie Žiadosti – 
MŠ Ernesta Rótha 4 – Zníženie energetickej náročnosti budovy – Rožňava - 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s ú h l a s í 

  s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok  

vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 pre projekt s názvom „ MŠ Ernesta 

Rótha 4 – Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava“ 

u k l a d á  

predložiť žiadosť o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
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v zastúpení Ministra životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Z: vedúca odboru školstva 

T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

s c h v a ľ u j e 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „  MŠ Ernesta Rótha 4 – 

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava“ realizovaného v rámci výzvy 

OPKZP-PO4-SC431-2021-68, 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 minimálne 5% 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 13 Predloženie  žiadosti  o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku a spolufinancovanie žiadosti – Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá – Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aj o toto, aj o tomto bode finančná komisia rokovala iba per rollam, ale nikto z členov komisie 

nemal žiadne, žiadne výhrady písomne. Všetci, ktorí hlasovali, hlasovali za. Takže finančná 

komisia odporúča predloženie MZ predloženie, či túto žiadosť o nenávratné finančné 

prostriedky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 26 
Číslo bodu: 13. 
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie žiadosti – 
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá – Rožňava - 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák 

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s ú h l a s í 

  s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok  

vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 pre projekt s názvom „ Zníženie 

energetickej náročnosti ZŠ Zlatá – Rožňava“ 

u k l a d á  

predložiť žiadosť o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

v zastúpení Ministra životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
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Z: vedúca odboru školstva 

T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

s c h v a ľ u j e 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „  Zníženie energetickej 

náročnosti ZŠ Zlatá – Rožňava“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2021-68, 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 minimálne 5% 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

K bodu rokovania č. 14//1 Správa z výsledku kontroly dodržiavania Zásad používania 

služobných motorových vozidiel – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 

2019 – 2020 

Poprosím hlavnú kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. Táto kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2021. Zamerala sa na, kontrola bola zameraná na dodržiavania zásad 

používania služobných motorových vozidiel. Kontrolovaný subjekt mesto Rožňava 

a kontrolované obdobie roky 2019 – 20. Ako ste si mali možnosť prečítať môj materiál mesto 

má, mesto má vlastne vo vlastníctve osobné motorové vozidlá aj nákladné motorové vozidlá, 

na ktoré sú v priebehu týchto rokov vynaložené určité náklady. Moje zistené nedostatky sa 

týkali neaktuálnej smernice, alebo zásad na služobné motorové vozidlá. Všetky tieto moje 

nedostatky zistené, alebo resp. pripomienky máte uvedené. Bolo to konzultované aj s vedúcou 

odboru všeobecnej a vnútornej správy, aj s konkrétnym kolegom, ktorý to má na starosti. 

V priebehu kontroly sa vypracovali nové, nová smernica sa vypracovala, kde vlastne už tieto 

nedostatky budú odstránené. Iné nejaké výhrady, alebo námietky neboli podané. Nech sa páči 

ak sa chcete niečo opýtať. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa priznám, že nemám ani vlastne pripomienku priamo k obsahu tej, tej správy, len ma 

inšpirovala vlastne tá správa k tomu, že keďže sú tu uvádzané náklady na opravy, je tu uvádzané 

náklad..náklady na nákup pohonných hmôt, ale nikde sa tu nespomína elektrina. A máme teda 

elektromobil, ktorý teda tiež má nejaké náklady a ono..skôr neviem možnože to nie je ani tak 

v na pani hlavnú kontrolórku otázka, ale možno skôr na, na pani prednostku, že by bolo 

zaujímavé, pre mňa by teda bolo zaujímavé vyhodnotiť aké sú náklady na prevádzku toho 

elektromobilu. Teda keď spočítame, spočítame náklady na, na nejakú tú pravidelnú údržbu, 

alebo nejaký, nejaký servis, výmenu súčiastok a náklady na elektrinu, na nabíjanie, ak teda to 

nabíjame niekde, kde to vieme zrátať. Neviem, keď to máme napojené len normálne niekde na, 

na našu zásuvku, zástrčku v garáži, tak asi to ani nezistíme. Ale zistiť, že teda či sa tá prevádzka 

vyplatí v porovnaní, v porovnaní s tými ostatnými osobnými autami, ktoré, ktoré používa 

mesto. Lebo do budúcna akože sa bude možnože keď sa bude meniť, budú meniť autá, tak by 

bolo dobré vedieť, bolo dobré vedieť, že či sa oplatí teda kúpiť zase elektromobil, alebo ostať 

pri spaľovacích motoroch. Ne, nepotrebujem hneď teraz odpoveď, len teda akože toto ma, tá 

správa ma inšpirovala aj k tejto téme, že. Čiže nechcem to ani nejak termínovať, len myslím, 

že by sme sa nad tým mali zamyslieť. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak dáme to za úlohu prepočítať, že aká je spotreba a koľko vlastne financií 

potrebujeme na tú elektriku, aby sa dobilo do plna a koľko kilometrov potom by sme to dajaký 

prepočet mali. A tie úspory dáme vyčísliť. Poverím potom zástupcu, aby sme si to dali zmerať. 

Nebrali sme to ako, brali sme to ako globálne, že elektromobily sa usporí. Ale dobrá poznámka, 

aby sme vedeli, že náš elektromobil koľko má spotrebu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na 

vedomie Správu z výsledku kontroly dodržiavania Zásad používania služobných motorových 

vozidiel – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2019 -2020. Prosím 

hlasujte. 

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

Číslo hlasovania: 27 
Číslo bodu: 14.1. 
Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zásad používania služobných motorových vozidiel – 
kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2019 – 2020 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn   

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  b e r i e    n a     v e d o m i e 

  Správu z výsledku kontroly dodržiavania Zásad používania služobných motorových  

                          vozidiel – kontrolovaný objekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2019 – 2020 

 

 

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nehlási sa nikto. Takže veľmi pekne ďakujem 

pani kontrolórka. 

 

Posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem, pardon. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, požiadať, vyzvať 

obyvateľov nášho mesta. Stále prebieha vlastne úvodná etapa participatíneho rozpočtu, kde je 

možné predkladať svoje nápady, námety na realizáciu projektu. Takže všetci záujemcovia, 

nemusíte sa báť, v súčasnej dobe až do 1. decembra je potrebné nám iba na zverejnené, 

zverejnenú e-mailovú adresu zaslať, zaslať nápad, námet, nie je zatiaľ potrebné vypracovať 

projekt. My vás následne oslovíme a stretneme sa s vami priamo na mieste, kde si preberieme 
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podrobnosti a až potom v mesiacoch december a január bude priestor na vypracovanie 

samotného projektu. Takže netreba zatiaľ vymýšľať nejaké veľké projekty, písať a podobne. 

Stačí nám zatiaľ nápad. Obráťte sa na nás, my sa s vami spojíme a spolu to preberieme priamo 

na mieste na verejných stretnutiach. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Nikto sa nehlási. Predsa. Pán poslanec Demény nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Tak ešte raz dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tak na záver úlohou každého MZ sú riešenia 

a podnety občanov. V tom lepšom a pre poslancov je hlasovanie v tom najlepšom svedomí 

a vedomí pre Rožňavu a pre mesto. Ja by som tu dneska chcel pochváliť hlavne teba pán 

primátor. Ty nevieš o tom, ja som si to pripravil takých pár slov v mene občanov, ktorí ti chcú 

poďakovať a vidia ucieleno...ucielenosť, tých 3 rok...zatiaľ tých 3 rokov, čo si urobil pre mesto. 

Tak len tak bodovite chcú poďakovať občania za 50 rokov, nie po 50-tich rokoch je, na 

Vargovom poli vidno nové chodníky, tak isto nové ihriská detské. Potom na uliciach 

Čučmianska, Sama Czabana zrekonštruované celé sídlisko, čo sa týka chodníkov. Tak isto 

výplň, tráv..trávnatá výplň. Potom kontajneroviská aj s oplotením, rekonštrukcia zimného 

štadióna. Tak isto aj rekonštrukcia niektorých ciest. Tak to je len zlomok, za ktorý ti chcú 

poďakovať občania a ja v mene celej Rožňavy a držím palce. A ešte by som rád, tu bolo 

spomínu...spomínané, že keď je  nejaký problém, netreba to tu vyťahovať úplne do detailu. 

Každý vie, kde sú na úrade dvere a dá sa to tam vyriešiť. Ešte raz ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja ďakujem taktiež. Ja by som nebol úspešný bez podpory poslancov, ktorí tie dvere nájdu 

a otvoria. Prídu a som veľmi rád, že mám aj zástupcu takého aktívneho, ktorý rieši tieto 

problémy a on mi pomáha z týchto problémoch a je to ešte promptnejšie. Ale všetkým 

poslancom, ktorí fakt tie dvere otvoria, prídu a povedia, že takýto problém. Že tie problémy sa 

nenechávajú tu na MZ, že za 2 mesiace sa zbierajú a potom, že jedna teta sa ma spýtala, jeden 

ujo by chcel to a dajakí chlapci by chceli mať to. Hej takže tie dvere sa otvoria, zaklopete a stále 

sú otvorené a riešite to promptne. Za, za to sme možno ešte neriešili dajaký rozhlas, že kde sú 

problémy, je to veľmi pekná aplikácia, že ľudia by mohli napísať, že tu je diera. Vidím všetky 

diery fakt ako každú dieru, každý kanál, ktorý nie je prikrytý, chodníky, ktoré sú rozbité, tráva 

kde je vychodená, ktorá nie je pokosená. Veľmi to sledujem. Veľmi dbám na to, aby to čim 

najskô...čo najskôr aby sme dali do poriadku. Takže som veľmi rád, že mám vašu podporu a tak 

isto ďakujem občanom, že aj takýmto smerom mi dajú podporu a vidia tú snahu zmeniť naše 

mesto. Taktiež by som sa chcel poďakovať technickým službám za promptné riešenie. Pán 

riaditeľ je veľmi promptný. Odpadovým službám. Tak isto rýchlo riešia výmenu, čistenie 

kontajnerov, keď sú smeti vysypané pozbierajú to naši smetiari a naši chlapci. Veľmi krásne, 

bol som sa raz, raz som tak trošku potichučky sledoval aj našich chlapcov, tak veľmi ma potešila 

taká, také krásne gesto, keď detičky sú na balkónoch a naši chlapci zo smetného auta, 

smetiarskeho auta im zakývu a sú spoluúčasťou toho krásneho gesta. Zatrúbia, zakývu. Takže 

mestské lesy tak isto chcem pán riaditeľ poďakovať. Tie zisky sú stabilné, dobré, takže som 

spokojný tak isto. Do budúcna možno budeme hľadať ešte riešenie. Ešte byť pánovi náčelníkovi 

taktiež veľká vďaka. Určite riešime aj problémy s pokutovaním. Je to nepríjemné. Pokuty je 

menej ako za predošlé roky, to môžem oficiálne povedať, bo som si to osobne skontroloval. 

Chceme urobiť takú, takú amnestiu chystanú, aby ste trošku vedeli aj o tomto systéme. Chceme 

odpustiť každému a začať od nuly. MP by mala mať 1 zošit, lebo sú ľudia, ktorí bežne porušujú 

zákon, oni dostanú 2x šancu, napíše sa im meno, bude to len napomenutím a potom už na 3 krát 
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dostanú tú pokutu. Ale každý bude vedieť, že to neni, nebudeme si vyberať, že on dostane 

pokutu a on nie. Takže je to férové a si myslím, že tá propagácia tak isto. Takže veľká vďaka 

aj MP a ja si myslím, že aj keď majú veľký tlak je na nich a tá averzia niektorých občanov, lebo 

máme toho veľa v dnešnom svete, tak som veľmi rád, že to zvládajú psychicky a s pokorou. 

A tak nesmiem zabudnúť tak isto celému MsÚ, že pracuje a ja si myslím, že pracuje veľmi 

efektívne a vychádzajú a sú ústretoví k občanom mesta. Lebo ani raz za mnou neprišiel občan 

mesta, teraz za posledný rok a pol, že niektorý odbor ho neprijal a nebol ústretový. Takže 

všetkým veľká vďaka.  

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

Vám všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. Majte sa.  

 

 

 

 

 

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

zástupca primátora mesta     primátor mesta 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Mgr. Dionýz  K e m é n y     Ladislav  D á v i d 

poslanec MZ       poslanec MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


