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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 24. 09. 2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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 17. 

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

mestského zastupiteľstva, pani hlavnú kontrolórku, zástupcu mestskej polície, riaditeľov 

príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, pani prednostku mestského 

úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci 

zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

A z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 15, teda MZ je uznášania schopné a spôsobilé 

rokovať na dnešnom MZ. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Karol Kováč. Za 

overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Balázsa a pána poslanca Mihóka.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

pod...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 31. 07. 2020 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

v pozvánke, to znamená najprv 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 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs 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. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   
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Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania 

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v bode 1 v rozprave k prerokovanému 

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

K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 

minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

V  bode 2 v bode 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 a 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 elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú kartu, identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

Ešte predtým, ako pristúpime k jednotlivým bodom programu, by som Vás chcel v súvislosti 

s opätovným nárastom ochorenia Covd-19 poprosiť o dodržanie nasledovného: 

 zúčastniť sa na zasadnutiach MZ len v rúškach, 

 zákaz zúčastniť sa zasadnutiach MZ platí pre všetky osoby, ktoré prejavujú príznaky 

akútneho respiračného ochorenia, 

 zakazuje sa podávanie rúk a pri potrebe osobného kontaktu Vás prosím dodržiavať 

vzdialenosť od osoby minimálne 2 m, 

 každé   2  hodiny  budú vykonané vetranie priestorov a dezinfekcia kontaktných plôch. 

 

Nakoľko došlo k zmene rokovacieho poriadku MZ v Rožňave začíname bodom č. 2, ktorým sú 

Otázky a podnety občanov 

Prosím občanov, aby vystúpili po jenom a aby sa predstavili. Nech sa páči. Nech sa páči pán 

Bobko. Poprosím zapnúť mikrofón. Ďakujem. 

 

Občan mesta 

(nefunkčnosť mikrofónu) otázky. Uveďte, že ich dostanem písomne. Prešli skoro 3 mesiace 

a odpovedi nieto. Poprosil by som o ne. Nie raz som tu pripomienkoval kvalitu dôvodových 

správ poslancov. Nič sa nemení. 2 príklady. Jeden čerstvý. Predaj pozemku pod garážou pani 

Szanislovej. Dôvodové správy k tomu sú 3. V prvom rade ste LV s údajmi (nefunkčnosť 

mikrofónu) overte súpisné číslo v správe a na katastri, pozrite si grafickú prílohu. Hneď je tam 

lokalita hneď za pekárňou, čiže predmetom, ale pri poľovníckej. Nie je tam však žiaden doklad, 

že trebárs pani Szanislová skutočne dedila po manželovi. Jeden starší príklad. Predaj pozemkov 

pri poľovníckej doktorke Mochňanskej. Dôvodová správa a návrh na uznesenie – správnosť 

prekontrolovali doktorka Mihaliková a doktorka Balážová. Pozemok je predaný z dôvodu, že 

na ňom je stavba nadobúdateľa, ktorý má vo vlastníctve priľahlú plochu, ktorá tvorí 
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neoddeliteľný celok so stavbou. Mochňanská nikdy nevlastnila žiadnu priľahlú plochu. Páni 

poslanci čítate tie správy, alebo sa skutočne dopredu rozhoduje .... a zastupiteľstvo je potom už 

iba formalita? Pán Kuhn dával som námet na zmenu rokovacieho poriadku. Žiadne dôvodové 

správy, žiadna diskusia. Postačuje návrh na uznesenie, hlasovanie. Načo sú také dôvodové 

správy, ktoré obsahujú alebo neobsahujú to, čo by mali mať a potom je diskusia s nejakými 

chybnými informáciami k nim. ......a potom za podobný precedens ste už predsa zahlasovali. 

(nefunkčnosť mikrofónu) pod vedením jej predsedu pána Kuhna vo svojom výstupe ..... pre 

pána Bučka odporučila predajnú cenu 30 eur za m2. Na návrh pána poslanca Kelecsényiho sa 

znížila cena na 15 eur s odôvodnením, že za takúto cenu sa predávali susedné pozemky. Na 

prekvapenie predseda finančnej komisie neprejavil žiadnu logicky predpokladanú snahu 

o obhájenie výstupu z komisie. A vzhľadom na zloženie finančnej komisie bol to asi 

kvalifikovaný návrh. ..sa v tomto aktuálnom čase predávalo, predávali pozemky mesta 

v prepočte z korún na eurá za necelých 3,5. U nich neplatil ten istý dôvod ako u pána Bučka? 

Potom vznikajú rôzne možno klebety a šumy, ktoré niektorým nerobia dobré meno. Ku 

garážam pri poľovníckej. To bola téma z min... z toho júlového zastupiteľstva. Stavebné 

povolenie pán Bučko si vybavuje teraz. Je veľmi pravdepodobné, že vec skončí tak, ako 

u garáže u Mochňanskej a Kesziovej. Dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným 

rozhodnutím. Pán Bernáth prečítajte si hociktoré z nich. Neverím, že by ste sa pod to podpísali. 

Čiže ide o legalizáciu čiernej stavby užívanej bez kolaudačného rozhodnutia. Garáž pani 

Čurnovej. Úrad mi poskytol číslo stavebného povolenia nie kópiu. Stavebné povolenie je z roku 

tisícdeväťsto...(nefunkčnosť mikrofónu) má platnosť 2 roky pokiaľ sa nepožiada o jeho 

predĺženie a tak ďalej. Ako stavebný pozemok je podľa kolaudačného rozhodnutia vydané 

pánovi Švedovi parcela 1889/2. Tá parcela má výmeru skromných 2 200 m2. Garáž 20 m čiže 

povolenie skutočne kvalitné. Ale zmluva o zápožičke pozemku je z roku 2005. Čo tie roky 

medzi tým. Nebolo uvedené jeho meno užívať len podľa textu zmluvy nesmie prenechať 

predmet zmluvy na užívanie inému. Kolaudačné rozhodnutia sú veľmi zvláštne. Nie sú tam 

prístupové (nefunkčnosť mikrofónu)....prepojenia ani nič. .....aj predaj pozemku pod garážou, 

ktorej existencia sa len teraz vybavuje. Nehospodárne nakladanie s majetkom mesta 

a poskytovanie neoprávnených ekonomických výhod, nedodržiavanie stavebného zákona, 

nedodržiavanie zmlúv to sú témy pre vás pani Balážová, aby ste sa mohli angažovať v tejto 

veci. Možno bude nasledovať aj nejaké iné podanie, to uvidím. Pán primátor dneska by som 

chcel iba jednu odpoveď. Pozemok medzi garážami na ulici Jovickej. 3 roky je naša snaha 

vysporiadať túto záležitosť, ktorá začala ešte za MsNV a pokračuje teraz. O pár mesiacov 

budem mať 70 rokov. Som mladší z tých, ktorí ešte žijeme, ktorí sme dávali do toho čas, 

peniaze, robotu. Radi by sme to vyriešili a uzavreli najskôr. Už keď úrad a zastupiteľstvo bolo 

také ochotné a vyjsť v ústrety majiteľom čiernych stavieb my sme neporušili nič. Dodržali sme 

všetko a sme len platili a platili. Takže otázka kedy sa bude úrad a zastupiteľstvo zaoberať tou 

našou vecou. Ďakujem. Nemôžu ma zastúpiť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. My si sadneme potom s poslancami a dáme vám vedieť, že váš stav v akom je 

štádiu. Či do budúceho roka môžeme to naplánovať. Bojíme sa, že urobíme prede... precedens, 

musíme to zvážiť. Takže dáme vám určite vedieť. Dobre? Že ako sme sa dohodli, že či by sme 

vedeli urobiť dajakú výnimku a pomôcť občanom mesta tento spor vyriešiť. Ďakujem pekne. 

Ako vidím, že už nemáme tu ďalšieho občana. Uzatváram. Dáme vám taktiež odpovede na 

všetky vaše otázky. 

 

Takže môžeme prejsť do bodu č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Prajem príjemný deň všetkým. Odzneli tu dosť vážne, vážne veci, vážne argumenty, ktoré sú 

veľmi jednoducho dohľadateľné. Chcel by som poprosiť pani kontrolórku, či by sa náhodou 

niektorým týmto veciam nepovenovala, lebo, lebo toto nie sú veci, ktoré, ktoré sú vymyslené. 

To sú fakty, ktoré sa dajú, dajú dohľadať. Ďakujem pekne. Áno. K pánovi Bobkovi, áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram bod č. 3 Interpelácie poslancov. Aha. Dobre. Ja 

len vidím monitor. Nech sa páči pán Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ďakujem za slovo. Pán primátor, milí kolegovia mám niekoľko otázok. 

Poprosím potom iba na ďalšie zastupiteľstvo v písomnej forme odpoveď na tieto otázky. Prvá 

otázka. Keďže som si všimol, že sa vedú súdne spory s mestom na vyššie sumy chcem sa spýtať, 

či mesto si robí nejaké rezervy v prípade, že by sme tieto súdne spory prehrali, aby sme mali 

z čoho zaplatiť.  

Druhá otázka. V meste Rožňava prebieha niekoľko väčších investičných akcií, na ktoré sa ma 

pýtajú obyvatelia a tiež neviem kvalifikovane odpovedať. Jedná sa konkrétne o cyklochodník, 

rekonštrukcia námestia, revitalizáciu Poschovej záhrady, vnúroblokový areál Družba. Takže 

poprosím vymenovať, aké činnosti už boli v týchto akciách urobené, aké ešte musia byť 

urobené, nejaký hrubý časový rámec a ak pri týchto investičných akciách je nejaký finálny 

dátum, dokedy musíme ich mať hotové z ohľadom na to, že tam dostávame nejaké finančné 

prostriedky, tak prosím uviesť aj tento finálny dátum.  

Ďalej by som sa chcel opýtať na rekonštrukciu budovy MsÚ. Na moju septembrovú otázku, 

ktorú som adresoval pani prednostke mi prišla odpoveď od pána Valka. Pýtal som sa konkrétne 

kedy už budú všetky aktivity hotové. Tak odpoveď pána Valka bola, že všetky hlavné aktivity 

boli hotové k 31. 07. ale s ohľadom na Covid situáciu a nejaké aktivity hodné osobitého zreteľa 

muselo byť ešte, musí byť niečo ešte dokončené neskôr. Keďže môj, alebo keďže som si všimol, 

že v septembri ešte nebolo, neboli všetky okná vymenené, nebolo dokončené zateplenie ani 

fasáda, tak poprosím, môže to byť iba moje zdanie, tak asi keď pán Valko hovoril, že všetko 

bolo hotové, tak asi bolo. V tejto otázke mi stačí odpoveď či je to kompletne ukončené čo sa 

týka realizácie, čo sa týka aj, aj papierovo či to všetko sedí a či nám vlastne už boli vyplatené 

všetky finančné pros...nenávratné finančné prostriedky. 

Ďalej by som sa chcel spýtať na odpadové služby mesta Rožňava. Keby prišiel pán riaditeľ na 

budúce zastupiteľstvo nám odprezentovať v akom stave toto je. Keďže som sa dozvedel 

o viacerých problémoch, ktoré tam môžu, alebo ktoré tam už vznikli. Konkrétne by som chcel 

vedieť ako je to s areálom. Či vieme kde konkrétne budú tieto služby sídliť. Či je tento areál 

postačujúci, ako to vyzerá s vozovým parkom, s náborom zamestnancov. Či už máme 

dohodnuté uloženie odpadov a taktiež nejaký hrubý časový rámec, keď tieto činnosti boli už 

začaté. Kedy plánuje ich pán riaditeľ ukončiť. Či to všetko stíhame k tomu 01. 01. 2021 ako je 

naplánované. 

Ďalej by som sa chcel opýtať na kúpalisko Rožňava. Konkrétne som si všimol, že mesto začalo, 

vypísalo verejné obstarávanie na realizáciu rekonštrukcie. Táto realizácia má stáť takmer 1 100 

tisíc eur vrátane DPH. Mesto v tomto, v tejto investičnej akcii požiadalo regionálny príspevok 

pokiaľ viem vo výške 400 tisíc. Tak ma zaujíma, z čoho plánujeme zaplatiť ten zvyšok. Či už 

je tam nejaká, nejaké možnosti ako, ako získať zvyšné peniaze, keďže vieme, že momentálne 

sme v situácii, že nemáme ani na réžiu mesta. 

A posledná otázka, ktorú mám, je že bolo vypísané verejné obstarávanie na projektovú 

dokumentáciu na parkovanie na juhu. Toto parkovanie ale je, alebo táto dokumentácia bola 

vyžiadaná na pozemky, ktoré nie sú majetkom mesta. Konkrétne patria regionálnemu 
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poradenskému informačnému centru, kde má mesto nejakú účasť, ale nemôže kontrolovať 

činnosť, nemá tam kontrolnú väčšinu. Pravdepodobne chceme na týchto pozemkoch urobiť 

nejaké parkovacie miesta, alebo odstavné plochy pre občanov. Ak je to pravda, tak chcem 

vedieť či je to aj nejak zmluvne podchytené, že keď sa tieto parkovacie plochy urobia, že 

občanom bude zaistené, že tam budú môcť parkovať a za akých podmienok. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som skôr odpovedal pán Bolaček, lebo nechcem nechať niektoré 

nezodpovedané otázky z vašej strany. Vyše mesiaca, si myslím že mesiac a pol keď bude, alebo 

2 mesiace, keď urobíme ďalšie mestské zastupiteľstvo a zbytočne vytvoríte negatívnu energiu 

v našom meste, alebo nejaké nedorozumenia vyjdú. Takže na niektoré veci, aby sme mohli 

upokojiť aj z mojej strany občanov mesta. Začal by som námestím. Námestie by sa malo 

ukončiť do konca roka. Pri vykopávkach sa zistili dajaké nedostatky. Bežne pri každých 

stavbách niečo vyjde. Tu je plyn, ktorý bol zakopaný len 20 cm nad povrchom alebo pod 

povrchom cesty, ktorý vlastne by mal byť uložený 80 cm. Potrebujeme projektovú 

dokumentáciu a zabezpečiť prekládku plynových prípojok a všetkých týchto rúr. Ďalšie 

problémy  sú tam tak isto aj s kanalizáciou. Po odkrytí povrchu sme zbadali, že sú tam staré 

rúry, niektoré už nefunkčné, poškodené, takže aj tam sa improvizuje. Má to spojitosť tak isto, 

nakoľko tieto peniaze prišli z regionálneho rozvoja investície a informatizácie z úradu vlády 

a tak isto taktiež aj Poschova záhrada. Poschova záhrada ako vidíte taktiež sa pracuje. Tam 

zatiaľ sme nenašli žiadne problémy. Ale môžem upokojiť aj vás, aj poslancov mesta, že 

z ministerstva regionálneho rozvoja, investícií a informatizácie prišiel odklad až do roku 2021. 

Takže nieže nestihneme, my môžeme ten posun urobiť, nakoľko tak isto aj na strane západnej 

boli problémy. Tam sa našli archeologické pozostatky, takže vlastne nálezy, ktoré boli potom 

odstraňované namiesto roka 2 roky. Takže taktiež nikto nemôže predvídať, že taký problém 

vznikne a vieme posunúť tieto termíny. Takže tie peniaze nebudeme musieť vrátiť ministerstvu. 

Čo sa týka MsÚ. Všetci viete, alebo vlastne, ale občania nevedia, hej, veľakrát sa povie 

A a nepovie sa B. MsÚ začalo sa to v roku 2018. 18. 07. v roku 2018 sme vlastne dostali 24 

mesiacov povolenie na to, aby sme MsÚ opravili, ale zároveň nielen so stavbou ale aj 

s verejným obstarávaním. Verejné obstarávanie začalo toho mesiaca a ukončilo sa namiesto 2 

mesiacov až o 8 mesiacov vo februári 2020, 2019. Hej. Podpísala sa zmluva v marci, ale 

v marci nepriaznivé počasie nedovolilo stavať lešenie, takže zača...práca...práce sa začali 

v máji. V máji s tým, že dokončia sa do 12-tich mesiacov, s čím aj, čo vlastne sme aj 

napredovali, všetko fungovalo, ale bohužiaľ prišiel náš neznámy nepriateľ a je to Covid-19, 

ktoré vlastne stavbu a rekonštrukciu posunulo o 2,5 mesiace. Tieto všetky naše argumenty sme 

poslali na ministerstvo a na SEVu, aby našli tak ako pri tých ostatných programovacích 

možnostiach, aby vlastne aj tu nám posunuli ten termín o 2,5 mesiaca, nakoľko do konca teraz 

máme termín máme do 30. 09., že túto stavbu už úplne dokončíme a bude zriešená. Takže 

čakáme tak isto vyjadrenie. Nikto nemohol z nás čakať, že táto choroba príde k nám a vlastne 

spôsobí takéto škody. Ale vlastne aj na ministerstve aj na celom svete vedia o tom, že nedalo 

sa pracovať. A niektoré materiály ako okná, ktoré boli vyrábané v Grécku tak sa nedalo, neboli 

dostupné a kvôli, najprv musia byť vymenené okná, až potom sa mohla robiť fasáda. Takže na 

toto sme čakali a toto nám posunulo o 2,5 mesiaca termíny ďalej. Čo sa týka odpadového 

hospodárstva. Áno začali sme tvoriť zberový dvor. Pekná hra sa začala. Odrazu nepodpísali 

nám nájomnú zmluvu, ktorý nám pred tým prisľúbili za 40 centov. Požadujú od nás 35 euro za 

m2. Je tam okolo 8 tisíc m2, čo by pre mesto bola dosť vysoká, aj keď máme tie peniaze 

v rozpočte, tak bolo by to pre mňa nie možné, aby sme predávali pozemky za 15 euro a 20 a aby 

sme kupovali od niekoho za 35 euro. S väčšinou poslancov, chcem si zavolať aj vás všetkých, 

nie som ochotný 35 euro ja dať určite a nechať sa vydierať momentálne v takejto situácii, že 

vlastne nebudeme mať zberový dvor. Na prekládku nám stačí aj menší priestor a investícia 
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možno dajakých 100 tisíc, takže by sme  ešte usporili. A títo majitelia keď chcú si to niekde 

predať, tak nech si to predajú za 35 euro, ale si myslím, že nakoľko je tam ochranné pásmo 

železníc, sú tam porasty a takéto si myslím, že nikto im tých 35 euro nedá. Ja som im ponúkal 

20 euro za pozemky pod stavbami a 15 euro priľahlé pozemky. Povedali, že nie, nie sú ochotní, 

že chcú ísť, že chcú to predať cez realitnú kanceláriu za 35. Takže ešte si musím s vami sadnúť 

a ako rozhodnete, ak rozhodnete, že áno, ale ja si myslím, že všetci budete za aby sme 

nekupovali také drahé pozemky a aby sme sa nenechali vydierať s touto rodinou. Takže ja by 

som navrhoval a budem navrhovať to, aby sme tento zberový dvor urobili v areáli technických 

služieb a kde vieme vybudovať prekládku za dajakých 100 tisíc euro. Takže nebudeme 

ohrození. Ale sú takéto prekážky ako všade. Stále sa mi kladú polená pod nohy takže. Čo sa 

týka verejného obstarávania do 2 týždňov, už máme pripomienkovanie. Chceli sme urobiť 

veľmi férovú súťaž. Áno boli tlaky aj na moju osobu, možno aj na vás páni poslanci. Dali sme 

vonka pripomienkovanie verejnej súťaže na uloženie a na odvoz komunálneho odpadu, aby sme 

nikoho nediskriminovali. Žiadnu spoločnosť. Bolo veľa, mnoho spoločností, aspoň o 4 viem, 

ale boli aj ďalšie zberové dvory oslovené, či nemajú chuť, alebo či nemajú možnosť zobrať od 

nás odpad a uložiť. Takže sme ich poprosili nech pripomienkujú našu súťaž, ktorá o chvíľu 

vyjde vonka, aby sme sa potom neťahali mesiace, že toto sme tam nedali toto. Každý mal 

možnosť sa vyjadriť. Každá zberová spoločnosť mala možnosť dať svoj dotaz, aby tá súťaž 

bola férová a aby nikto nemohol povedať, že sme šili na jednu spoločnosť túto súťaž. Vozový 

park taktiež je už v riešení verejného obstarávania. Máme tam aj alternatívy, keby náhodou tie 

nové autá vieme si požičať. Viem, že tento prechod nebude ľahký, lebo je tam veľa neznámych, 

ale určite to zvládneme. Zo začiatku budú ťažkosti, ale vieme to zvládnuť. Ďalšie kúpalisko 

Rožňava. Áno požiadal som rozvojovú radu o 400 tisíc euro, aby vlastne keď vieme zohnať 

400 tisíc euro, kým ich nebudeme mať odklepnuté, bolo to podmienené projektom. Zabezpečili 

sme. Potom stavebným povolením. Zabezpečili sme. Potom tu bolo uznesenie MZ. Bolo 

zriešené. A je to ešte podmienené verejným obstarávaním. Za toto verejné obstarávanie by malo 

byť ukončené 05.10. Možno sa to predĺži nejakým pripomienkovaním, ale základom je to, aby 

stavba začala tento rok a tak vieme tých 400 tisíc dostať z ministerstva. A ja si myslím, netreba 

riešiť tak ako som na začiatku, keď som sem sadol prvý krát, som povedal, hocijaká pomoc, len 

treba doložiť peniaze tak ako vy by ste osobne doložili, že keď máte investíciu za milión euro 

a dakto vám dá 400 tisíc tak poďme do nej. Ak máme za 10 miliónov a treba nám spoluúčasť 

5% tak poďme. Aj 10% poďme do nej, lebo to všetko u nás zostane a vlastne bude slúžiť našim 

občanom mesta. Taká dezinformácia, alebo takú ako vyšlo z vašich úst, že mesto nemá na réžiu, 

alebo niečo, že ideme investovať a takto. Akurát dneska budete odsúhlasovať, zrušili sme ten 

úver, ktorý bol kontokorentný do mínus, do 1 milión euro a vlastne všetky samosprávy  dostali 

možnosť prefinancovať tieto výpadky, u nás je to 458 tisíc euro, takže z úveru s tým, že ktorého 

prvá splátka bude v roku 2024 s možnosťou, že nám tie splátky potom do budúcna odstránia, 

alebo odpustia podľa toho, ako bude vyzerať finan...ako bude ekonomika fungovať na 

Slovensku. Takže túto možnosť sme zobrali a za to sme vlastne dneska dali vám, vlastne 

budeme mať v jednom bode prehodnotenie úveru, zrušenie kontokorentného úveru a zobratie 

tohto úveru. Takže ako tých mínus 458 tisíc čo nám chýba, tak budeme vlastne máme 

vykompenzované, budeme mať vykompenzované a začneme ho splácať v roku. Ale si myslím, 

že nájdeme budúci rok aj iné zdroje. Budem hľadať ešte aj pri olympijskom výbore možno 

žiadosť dám, aby nám pomohli možno 200, 300 tisícami pri tom budovaní bazéna aj iné zdroje 

budem, bude ešte aj dúfam výjazdové rokovanie. Aj tam je možnosť zohnať peniaze. Ale 

v najhoršom vieme to aj z rozpočtu mesta a budeme mať konečne jeden opravený bazén, aby 

nám nevytekalo. Ten bazén nevyteká rok, 2, ani 3, 4, ale ten bazén vyteká už minimálne 6 

rokov. Dobre. A parkovacie plochy. Ak sa robia parkovacie plochy tak určite sa všetky robia 

pre občanov mesta. Takže s tým počítame, lebo v inkubátore máme 50%-tný podiel, takže 

parkovacie plochy my sme dali, že tam vieme, máme tam aj pozemok spoločný, takže cez deň 
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to môže slúžiť tak isto ako doteraz slúžia tie parkovacie miesta. Cez deň klientom a večer 

občanom nášho mesta, ktorí tam bývajú. A niektoré, ktoré veci som nespomenul tak vám 

doplníme. Len aby sme občanov mesta nezavádzali. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pán primátor za vysvetlenie. Napriek tomu poprosím, ako som na začiatku hovoril aj 

písomnú odpoveď. A myslím si, že všetci poslanci by sme radi videli aj pána riaditeľa 

Odpadových služieb mesta Rožňava. Ja ho konkrétne nepoznám, tak keď príde na to ďalšie 

zastupiteľstvo myslím si, že nič zlé sa nestane. Aj nám trošku odprezentuje svoju víziu toho 

celého. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som chcel požiadať odbor kultúry, aby sa upriamil na niektoré pamiatky, ktoré tu máme 

v Rožňave a sú bez starostlivosti. Jedná sa konkrétne o náhrobný kameň pani Poschovej. 

Rodina Poschová v dejinách Rožňavy je ako, myslím si, že sa zapísala do dejín Rožňavy a teda 

s odstupom času vlastne nie sú pozostalí, ktorí by sa starali o tieto náhrobné kamene, ktoré sú 

aj umeleckými dielami. Tak alebo konkrétne o ten náhrobný kameň pani Poschovej tak skúsiť 

zmapovať takéto pamiatky, ktoré máme v Rožňave, ktoré nemajú vlastníka, nemajú správcu 

a zvážiť, že čo by mohlo mesto v tomto podniknúť pre záchranu týchto pamiatok. Ďakujem za 

pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Pán kolega Bolaček ináč krásne ste podchytili najpálčivejšie, najväčšie, najboľavejšie otázky, 

ktoré, ktoré vlastne teraz mesto tlačia. Sú to, sú to naozaj tie, tie, tie najťažšie. Čo sa týka 

námestia, Poschovej záhrady v podstate ďakujeme vedeniu mesta, že, že sa podarilo tieto 

termíny predĺžiť, lebo vlastne mesto má toľko rozpracovaných investičných aktivít, že keď sa 

na nás pustí vlna vracania peňazí späť kvôli tomu, že neplníme termíny, alebo pochybíme 

v zmluvách, tak sa mesto veľmi, veľmi, veľmi ľahko môže dostať do nútenej správy. Takže 

toto je jedna obrovská vec, že ten termín sa podarilo dajakou formou predĺžiť a, a dúfajme, že 

sa všetky tieto investičné akcie podarí stihnúť včas. To isté MsÚ obrovská investícia, ktorá by 

neskutočne zaťažila mesto či čiastkou, či hocijaká časť by sa z toho vracala späť. Čo sa týka 

odpadového hospodárstva no musím povedať, že v podstate ja som členom tej dozornej komisie 

a ani ja nemám žiadne informácie. Keď sme realisti a máme sa baviť o tom, že, že verejné 

obstarávanie na auto, to auto treba objednať, to musia vyrobiť, to sú špeciály, ktorých výroba 

trvá niekoľko mesiacov, takže buďme si istí, že toto sa do 01.01.2020 určite nestihne. To, to, to 

sa opovážim vsadiť na to, že nové auto sa dovtedy kúpiť nestihne, ibaže je niekto na to 

pripravený, aby to dodal. Pevne verím, že sa to vedeniu mesta podarí celú tú problematiku. 

O tých pozemkoch tiež sme nevedeli, ďakujeme pán primátor za informáciu. Aspoň vieme, že 

v akom stave to je. Je to tiež jeden veľký problém, ktorý vám nezávidím, ktorý, ktorý musíš ty 

a vedenie mesta riešiť. Sú to spevnené plochy, možnože treba na to brať trošku ohľad, pozemky 

pod budovami. Samozrejme dá sa to riešiť aj súdnou cestou, len všetko to trvá čas a my práve 

čas nemáme v tomto odpadovom hospodárstve. Práve čas nám chýba. Takže toto už 

samozrejme do toho vstupovať ja zatiaľ nebudem. Môžem do toho vstupovať len ako poslanec 
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mesta, ale, ale rokovanie, rokovanie o tomto vedie mesto, robí mesto. Držím veľmi palce aby 

sa podarilo. Lebo, lebo tí od...ta od...to odpadové hospodárstvo, ešte raz zdôrazňujem, je strašne 

háklivá vec. Sú tam obrovské sankcie. Tým pádom, že sa budeme sťahovať, nebude to na tom 

istom mieste, určite to bude mať súvislosť s rôznymi stavebnými povoleniami a inými 

povoleniami. Takže chcel by som poprosiť, aby sme túto otázku nepodceňovali. Je to, je to 

veľmi závažná otázka. Čo sa týka kúpaliska musím povedať, že, že naozaj pán primátor čo sa 

týka rozvojovej rady, kde sme niekoľkí tuná sediaci poslanci členmi, vrátane pána primátora, 

bojoval, trošku to nadnesiem, odľahčím v podstate na všetkých frontoch ako lev a v podstate 

vďaka pánovi primátorovi sa podarilo vlastne v rozvojovej rade obrovskú čiastku zo zvyšných 

dajakých 800 tisíc a nejaké drobné, sa podarilo vlastne 400 tisíc vyčleniť pre mesto Rožňava. 

Toto, toto v postate celá rozvojová rada jednohlasne odsúhlasila. Sú tam presne tieto zádrhele, 

ktoré pán primátor povedal, že, že trošku je rozkol v písaných veciach a ústne komentovaných 

veciach a ale keď sa to začne do konca roka tak, tak by to malo byť v poriadku a malo by byť 

financovanie vyriešené. Na toto tiež by sme asi my ako poslanci MZ mali hľadať odpoveď, že 

z čoho bude dofinancovaný zvyšok, lebo, lebo to je jedna otázka, ktorá, ktorá zasiahne 

budúcoročný rozpočet. A kolega Bolaček zase veľmi dobre vystihol v podstate súdne spory 

o pozemky. Tieto, tieto súdne spory som predpovedal a žiadal od finančného oddelenia už 

možná ¾ roky nazad, že nás to čaká, či si na to nebudeme vytvárať rezervu. Ak, ak sledujeme 

rozpočet tak na jednotlivé roky sa táto rezerva na tieto súdne spory nevytvára. Jeden súdny spor 

mesto pred niekoľkými mesiacmi už prehralo a toto je veľmi podobný. A, a tých 197 tisíc čo 

tam svieti neviem či sa jedná o jednorazové zaplatenie, alebo to budeme každý rok platiť. Lebo 

tým pádom by sme možno mali otvoriť rozpočet mesta a, a, a je to potrebné tam do budúcna 

zapracovať buď ako položku, alebo aspoň dajakú rezervu. Takže, takže toto vysvetlené 

v materiály dostatočne nie je. Držím palce, myslím si, že tá najťažšia otázka je to odpadové 

hospodárstvo a, a je veľa roboty pred nami a hlavne pred vedením mesta, aby to zvládlo. Držím 

palce.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Zas by som odpovedal na niektoré otázky, alebo správy trošku, aby zas sme 

nedezinformovali našich občanov. Nútená správa. Nútená správa je vtedy ak mesto nemá 

financie. My máme, MsÚ 1 200 tisíc, Poschova záhrada 300 tisíc, námestie 250 tisíc. Dokopy 

je to 1 750 tisíc. Mesto disponuje ešte s možnosťou úveru 5 miliónov euro, keby náhodou, keby 

náhodou všetko by trebalo vrátiť. Len tak na okraj. Takže žiadna nútená správa mestu Rožňava 

nehrozí. Áno máte pravdu pán poslanec, že nie je ľahké postaviť jeden takýto kolos ako 

komunálny zberový dvor, hej. Nie je to ľahké. Pracujeme na tom a tvrdo pracujeme na tom. 

Máme strašne veľa prekážok. Ako áno prvá prekážka pozemok. Odrazu nechcú nám prenajať, 

už ho chcú predať, je som strašne, ešte nevieme do budúcna. Ale stále keď niečo robím tak 

mám minimálne 5 krokov dopredu rozmýšľam čo ako. Vieme improvizovať, nie je problém 

improvizovať na pol roka. Necháme, podpíšeme buď na pol roka a ešte s dajakou firmou nech 

nám zbiera aj odkladá, odberá kým si vybudujeme. Nie je to tak, že my musíme hneď k prvému 

vybudovať niečo, alebo dačo. Ale máme stále možnosť improvizovať. Improvizovať vieme aj 

s autami. Vieme si autá prenajať tak isto za nízke poplatky. Je to prepočítané. Môžeme si potom 

sadnúť. Ak áno ste v komisii, môžete pokojne ja mám dvere otvorené stále, ak nie ste 

informovaný, alebo dačo vám chýba, som myslel, že komunikujete s pánom riaditeľom, príďte 

za mnou a dovysvetľujeme aj niektoré vedenia. Ja nebojím sa áno z mojej strany idú informácie 

ako chce, čo chcem tak a jasne, že tá zodpovednosť bude na mne. Je to vysoký tlak, lebo ak 

teda len tak v krátkosti. Poschova záhrada menšie problémy, námestie väčšie problémy, MsÚ 

ešte väčšie problémy. Všade riešime problémy. Medzi tým musíme tú rozvojovú radu ako ste 

povedali, koľko som musel bojovať, koľko som za tým musel behať aby sme tých 400 tisíc, 

ďalšie problémy. Hej. A všetky tieto problémy sa nahrnuli. Snažím sa, aby všetky problémy 
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som vyriešil a aby sme vlastne z týchto problémov vyšli čo, ako víťazi. Takže robíme na tom 

a tieto stále polená pod kolená nech dávajú, nech skúšajú, na to sú a ja ich preskočím a budeme 

sa snažiť, aby aj ten zberový vlastne, vlastne tú zberovú službu sme spustili už od januára. Ale 

hovorím či autami, čo keď nebudú. Ja som sa, my sme vlastne informácie máme od 2 firiem, 

že majú aj na sklade autá. Sú predpripravené. Viacerí majú už. Už len treba naše požiadavky, 

že čo ako. Viete dobre, že bola kríza, plno áut je, takže tieto firmy stály a ten dopyt je, vlastne 

majú tak isto aj vlastne nemajú toľko odberateľov, ako doteraz mali. Takže to je asi na také 

objasnenie. Veľmi pekne ďakujem, že ste tú snahu ocenili. Tak budeme sa snažiť spoločne, aby 

so mesta sme čo najviac peňazí doniesli. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán...aha nech sa páči 

pani Ing. Leskovjanská. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Ja by som chcela len k tým rezervám k súdnym sporom povedať toľko, že 

k všetkým súdnym sporom, ktoré my obdržíme z majetko-právneho odboru sú vytvorené 

rezervy v zmysle našej internej smernice, ktorá je v súlade so zákonom o tvorbe rezerv. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem za upozornenie. Taktiež mal som hej už, už to mám aj v hlave, že ku 

tým súdnym sporom. V roku 2000, koncom roka 2019 sme mali rezervu 200 tisíc euro, ktorú 

som tam nechal, aby do ďalšieho roku sme, takže sme mali 200 tisíc k plusu. Bohužiaľ ten 

covid nám to zobral, hej tie, aj s tými výpadkami a za to vieme tie chodníky a pokračovať 

v investíciách, lebo 200 tisíc sme na začiatku roka mali, len bohužiaľ sa minuli, takže tie rezervy 

tam stále nechávame, aby do ďalších rokov, lebo nikdy nemôžme vedieť, čo nás čaká. Ďakujem. 

Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som len doplniť a opodstatnenosť príspevku pána 

viceprimátora Lacha. Fakt by bolo treba venovať zvýšenú pozornosť pamiatkam, lebo niektorú, 

sú, sú veľmi v dezolátnom stave. Ďakujem. Existuje aj evidencia kultúrnych pamiatok na MsÚ, 

ktoré bolo schválené ak sa dobre pamätám v roku 2004. Trebárs aj táto socha je ako len tam 

vyčlenená v ktorom mal reč pán Lach, ale taktiež sú tam aj mnohé iné hroby, krypty čo sa týka 

cintorína, ale aj pamiatok, ktoré sa nachádzajú v blízkom aj širokom okolí Rožňavy. Ďakujem 

za, že za spomenutie sochy, ktorá sa nachádza na cintoríne a pri hrobe Kandó Kálmanné Posch 

Jóna, ktorá je zapísaná aj do zoznamu pamiatok Slovenska. Tak viem, že z občianskej iniciatívy 

sa hľadajú finančné prostriedky na jej opravu, ale aj mesto by mohlo si pozrieť za tým, či aj 

z nejakých nadácií alebo z projektov by sa nenašli alebo nedalo nejaké peniažky získať. Chcel 

by som ďalej upozor....jednak spomenul ako len pán Lach, že už nemajú ako potomkov 

Poschovci, takže aj kvôli tomu a zanechali tuná to v Rožňave dosť veľké budovy, ktoré, ktoré 

sú v majetku mesta a priamo viem o tom, že práve keď posledná majiteľka vily Poschovej 

v Poschovej záhrade venovala, alebo darovala mesta túto ako len vilu, tak práve mala tú 

pripomienku, alebo požiadavku, že aby sa mesto proste bez odplaty ako len to dalo mestu, ale 

s tým, že mesto bude sa starať o tú, o tie hroby ako len Poschovské. Žiaľbohu musím povedať 

ako len, že možno keď by o 30 cm ďalej padne strom na cintoríne 01.09. keď prehnala sa 

víchrica ako len Rožňavou, tak možno už by sme mohli ako len rozprávať len v minulom čase 

o tomto, o tejto soche. Preto bolo by, bolo by žiaduce, že čo aj sú schválené na výrob stromov, 

čo je schválené výruby, schválené výruby aby ako len stromov, vyše 23 stromov, aby sa to čím 

skôr uskutočnilo, lebo môže dôjsť, už sme mali pred 2 rokmi, keď, keď 5 hrobov zničilo, alebo 

celkom zlikvidoval strom, čo, čo spadol na cintoríne. Takže nečakajme na to, že kým ďalšie 

hroby trebárs ako len sa poškodia takýmto spôsobom. Síce je teraz stanovené technickými 
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službami, alebo už aj daná objednávka na výrub 5 stromov, ale to je len 5 stromov a máme 23 

na výrub. Musia sa nájsť ako len na to peniaze, aby sme predišli a nie len, nie len na cintoríne 

samozrejme, lebo, lebo taktiež vtedy aj v malom parku ako len spadol strom, spadol aj inde 

a chvalabohu žiadnemu životným stratám ako len nedošlo len. Čiže, čiže takmer všetko dobre 

dopadlo. Chcel by som však poukázať ešte na ďalšiu kultúrnu pamiatku a to na husitskú 

pevnosť. Tá taktiež je v takom stave jednak aj šindle by už bolo treba ako len vymeniť a tak 

isto základy by bolo treba spevniť. Takže trebalo by ako len venovať týmto ako len pamiatkam 

a, a týmto stavbám dostatočnú pozornosť, aby, aby ostalo, ostal nejaké tie pamiatky aj za nami 

žijúcim. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som len poprosil pána Bekeho aby prišiel a urobil nejaký zoznam tých 

pamiatok. Vieme taktiež o Františke Andrássyiovej tak isto sochu by trebalo zrekonštruovať. 

Takže určite sú tam viac fondov, VÚB-čka, viaceré banky majú takéto fondy, kde by sme 

vlastne ako mesto vedeli aj takéto zdroje a určite by sme vedeli vyčleniť aj v rámci toho, v rámci 

rozpočtu mesta na niektoré pamiatky. Takže za pánom Ing. Ivanom Nemčokom. Spíšte ten 

zoznam a prioritu, môžeme urobiť takú komisiu, prioritu nájsť, ktoré sú prioritne na záchranu 

a môžeme pracovať na tom. Ja veľmi pekne ďakujem. Už sa nikto nehlási takže ukončujem bod 

rokovania č. 3 Interpelácie poslancov. 

 

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

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prejdeme k bodu č. 5.. 

Aha dobre, prepáčte, hej, hej. Mes.... Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof 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 o plnení uznesení MZ v Rožňave 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je  Informačná správa Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionármi mesta 

Poprosím predsedu komisie p. Burdigu, aby uviedol materiál. Nech sa páči. 
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p. poslanec Pavol Burdiga 

Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Vážení, vážené kolegyne, kolegovia ja ako predseda 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta by som si 

dovolil v úplnej krátkosti vám len priblížiť túto správu, alebo dôvodovú správu. Naša komisia 

zasadala 02.09. Podrobný program vám nebudem čítať, máte ho priložený. Môžem 

konštatovať, že v zákonom ustanovenom termíne odovzdali oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov všetci poslanci. Všetky mená a aj všetky dátumy, kedy ktorý 

poslanec odovzdal svoje majetkové priznanie. Členovia komisie, ktorí sme sa zišli tak sme 

otvárali obálky a veľmi dôkladne sme si vlastne preštudovali všetky tieto priznania, daňové 

priznania a samozrejme človek, keď ich vypĺňa tak nastanú aj nejaké menšie chybičky, ktoré 

sme si dovolili tu v tejto dôvodovej správe vám napísať ku každému menu komu, čo chýbalo. 

Ja si myslím, že nie sú to žiadne závažné, nejaké veľké chyby. Dohodli sme sa na komisii, že 

každému z vás, páni poslanci, oznámime, že kedy by ste mali a čo by ste mali si doplniť do 

týchto majetkových priznaní aby to bolo kompletné. A úplne celkom na konci, opäť nebudem 

čítať ten menoslov, každý sa dočítal, že ktorí páni poslanci zatiaľ ešte nedoplnili svoje 

oznámenia a keď dovolíte, ja by som vás chcel požiadať, aby ste si tieto veci, tak ako ostatní, 

doplnili v čo najkratšom termíne, aby sme si a aj vy splnili svoje poslanecké povinnosti. 

Takže asi zatiaľ toľko k tejto správe. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na 

vedomie Informačnú správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionármi mesta. Prosím hlasujme.  

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 5. 
Informačná správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  b e r i e     n a     v e d o m i e 
  Informačnú správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

funkcionármi mesta 
 

K bodu rokovania č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťaťa školského zariadenia 

zariadených, zriadených na území mesta Rožňava – návrh na zmeny 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave v bode 1. prerokovalo návrh na zmeny Všeobecne záväzného 
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nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava a uznáša sa 

na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na 

území mesta Rožňava v prílohe č. 1 VZN podľa predloženého návrhu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 6. 
VZN mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh na zmeny - 
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  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

   1. p r e r o k o v a l o    
návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského 
zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava a 
2. u z n á š a  s a 
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, 
zriadených na území mesta Rožňava v prílohe č. 1 VZN podľa predloženého návrhu, 

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

              Z: prednostka MsÚ 
              T: do 6. 10. 2020 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 8. Dakde sami škriatok stal. Nemám to, nevadí. Mám to aj takto 

v rezerve. Vďaka.  

K bodu rokovania č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na doplnenie 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem, ďakujem za slovo. Tento materiál bol prerokovaný iba v komisii sociálnej. Mne 

osobne tam vadí iba tá nejaká vágna formulácia primátor mesta môže prideliť voľný byt. Bol 

by som za to, keby tam bolo taxatívne vymenované za akých podmienok primátor mesta pridelí 

tento byt a nemôže, aby to nebolo, nič proti tebe pán primátor, ale aby to nebolo svojvoľné 

rozhodovanie. Prípadne, že či by nebolo lepšie, aby to bol nejaký kolektívny orgán, komisia 

alebo odbor sociálny aby tento prideľoval tieto byty. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tentoraz môžem povedať, že je to dobrá pripomienka. Súhlasím taktiež s tým. 

Nevedel som o tomto, takže nebol som súčasťou, že niečo také sa pripravovalo. Nech sa páči 

pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Trošku, trošku tiež sa čudujem tomuto, že vlastne takúto, takúto veľmi závažnú otázku si berie 

pán primátor do vlastných rúk. Takže tiež by som navrhoval, je to dosť vážna otázka na to, aby 

o tom rozhodol, rozhodovala minimálne sociálna komisia. Aj tak je to trošku také otázne, že 

vlastne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, lekári, ktoré, ktorí majú pracovné miesto, často krát 

obidvaja sú lekári, potrebujeme vlastne preskakovať bez toho, aby bol v zozname žiadateľov, 

aby, aby preskočil celý proces. Neviem k tomu asi možná náležitý odbor by sa mal vyjadriť, 

aby takto preskakoval celý poradovník, aby, aby človek, ktorý je v poradovníku ani náhodou 

nemohol vedieť, že čo môže do budúcna očakávať, lebo keď príde niekto privilegovaný, tak 

v podstate na základe rozhodnutia jedného človeka dokáže celý poradovník preskočiť. Myslím 

si, že zasahujeme už teraz do, do, do rozhodnutia, alebo vlastne do dajakého odmeňovacieho 

systému jednej veľkej súkromnej spoločnosti, ktorá určite primerane a dobre svojich lekárov 

zaplatí. Preto tí lekári sú ochotní opustiť svoju rodnú krajinu a prísť sem, ale my už do tejto 

súkromnej sféry zasahujeme. Chceme pomôcť, aby tu boli lekári, aby sa nezatvárali oddelenia, 

len, len mali by sme dať tomu trošku, trošku dajakú lepšiu formu ako len v 2 riadkoch 

uvedieme, že, že primátor rozhodne a, a, a všetko je vyriešené a všetko ostatné čo doteraz je 

systémovo podchytené vo VZN-kách, v zákonoch vlastne všetko preskočíme. Chcel by som 

vás poprosiť, skúste zvážiť či aspoň sociálnej komisii to nedáte schvaľovať, lebo, lebo týmto, 

týmto sa, sa dosiahne tým rozhodnutím jednotlivca, ja nechcem povedať, že chaos, to si 

nedovolím, ale, ale neprehľadná situácia by som to, by som to nazval v rozhodovaní 

o prideľovaní bytov. Verte tomu, že, že či jeden lekár v rodine, alebo dvaja lekári v rodine nie 

je tak, tak, tak, tak ťažký sociálny prípad, že, že si nevie v Rožňave, kde tie nájmy nie sú 

extrémne vysoké za nájom, prenajať jeden list. Pred niekoľkými týždňami MZ schválilo vlastne 

dotovanie týchto zamestnancov vlastne prenájmom, znížením ceny prenájmu vilky. Teraz, teraz 

ideme takouto cestou. Skúsme zvážiť. Áno treba tých lekárov tu, len aby sme tomu dali dajakú 

formu chcem poprosiť MZ. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Iba tak úprimne na dovysvetlenie. V žiadnom prípade nechcel som 

rozhodovať. Neviem ako sa to tam dostalo, ale ja zistím si, že kto vlastne napísal, aby ja som 

rozhodoval. Jedinú vec čo som chcel, aby keď prídu sem nejakí lekári, aby boli uprednostnení 

s tým, že keď budeme mať nájomné byty, aby mohli dostať, lebo je nedostatok tých lekárov. 

Aby sme nemuseli potom robiť takéto, že na vilke ich ubytovávať, kde vlastne ten priestor iný 

a náročný na energie. Hej. Takže len toľko som chcel a keď súhlasíte, ja by som poprosil pána 

Kuhna, lebo sa hlásil, aby dal návrh na to, aby o tom rozhodovali poslanci. V žiadnom prípade 

si túto moc nechcem do vlastných rúk zobrať. A som, keď príde náhodou dajaký lekár 

a možnosť, hej, potom prideľovanie aby poslanci rozhodovali. Nepotrebujeme žiadnu komisiu, 

lebo bude tlak. Tu ste všetci, na to ste vy, aby ste vy rozhodovali. Takže  keby som poprosil 

pána Kuhna, aby urobil taký pozmeňujúci. Neviem, nechcem vôbec rozhodovať o tom, že ja 

pridelím, lebo z toho by bol, máte... Nečítal som to, len som dal pripraviť, aby mali možnosť 

byť uprednostnení títo lekári do nášho mesta a pomôcť našim občanom. Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem za slovo. Navrhujem teda, aby v bode 6 slovo primátor 

mesta bolo nahradené komisia sociálna v spolupráci s odborom sociálnym rozhodne atď. 

Dobre. Beriem späť. Pán Kuhn dá návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No rozhodnúť môže buď primátor, alebo zastupiteľstvo. Komisie dávajú len odporúčanie, čiže 

komisia nemôže urobiť rozhodnutie. Môj návrh je teda doplniť do toho návrhu, ktorý je 

predložený, že teda primátor mesta môže na základe odporúčania Komisie sociálnej, 

zdravotnej, bytovej prideliť voľný byt. Čiže takto by sa vložilo. A ešte teda na zdôvodnenie, že 

prečo vlastne tento návrh bol predložený. No vychádzalo sa z toho, že sme tu mali ten problém, 

ktorý sme riešili, teda prenájom priestorov v Vilke Kúpele a pritom sme zistili, že teda 

momentálne VZN-ko neumožňuje práve takéto prípady riešiť, proste uprednostniť niekoho 

mimo, mimo poradovníka. Proste doteraz to bolo, že je to podľa poradovníka. Chceme riešiť 

prípad, keď naozaj sa stane, že vypadne, vypadne, alebo nebudú lekári na niektoré špecializácie 

a bude hroziť, že by Rožňavčania museli chodiť za týmito lekármi do Rimavskej Soboty, do 

Košíc atď. a v takom prípade by teda mala byť tá možnosť ak, ak by vedela nemocnica zohnať 

človeka, ale ten by nemal bývanie, tak, tak vlastne poskytnúť, poskytnúť toto bývanie. A je tu 

vlastne aj tá formulácia, že tá nájomná zmluva môže byť maximálne na 1 rok. Čiže ide o to 

vyriešiť, že vedia zohnať človeka, ale tak  tomu človeku by možno trvalo pol roka, kým by si 

našiel primerané bývanie v Rožňave. Zatiaľ by sme mu vedeli prideliť dočasné bývanie a on by 

si to potom teda v tom priebehu toho roka už riešil nejaké, nejaké trvalé bývanie. A malo by to 

byť samozrejme v prípadoch, keď, keď naozaj hrozí to, že v Rožňave bude chýbať nejaká 

špecializácia. Nie, nie každý lekár, ktorý príde do Rožňavy automaticky bude mať tento nárok. 

A toto by teda mala posudzovať tá komisia, že či to je taký akútny prípad, keď potrebujeme 

v Rožňave toho lekára, alebo, alebo nie. Čiže zopakujem, že teda do toho návrhu sa vloží 

vlastne tá vsuvka, že primátor mesta môže prideliť voľný byt na základe odporúčania Komisie 

sociálne, zdravotnej a, a bytovej. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja, ja chápem kolega, čo hovoríte, treba tomu nájsť formu dajakú. Ale takú formu v podstate 

keď, keď, keď Volkswagen si nosí ľudí z Rumunska, tak pravdepodobne rieši aj bytovú otázku. 

Tuná ju riešime my. Ale dobre. Riešme ju, dajme tomu nejakú formu, len aby sa nestalo to, že 

niekto čaká v poradovníku a každý mesiac príde jeden lekár, ktorý celý poradovník preskočí na 

základe rozhodnutia jedného človeka a toto možná, že už by ste mali problém vysvetľovať 

ostatným obyvateľom mesta, alebo neviem či sociálna komisia by posielala za vami, lebo to 

bol váš návrh alebo neviem čí návrh. Takže formu tomu treba dať, aby, aby to malo dajakú  

takú, takú kontúru, že chceme pomôcť, chceme aby tuná fungovali oddelenia, len tomu dajme 

dajakú takú, takú znesiteľnú formu už keď ideme preskakovať poradovník. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Beke sa ešte hlási. 
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p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Nie som proti tomu, aby sa riešili ubytovania lekárov, ktorí by len 

pomohli aj občanom Rožňavy. Avšak keď už vychádzame tak ústretovo nemocnici, tak by som 

chcel poprosiť pána primátora alebo vedenie mesta, že keď bude rokovať s vedením 

spoločnosti, ktorý sa stará o rožňavskú nemocnicu, aby zvážili a vypísali niektoré tie oddelenia, 

alebo usmernenia aj nie len v slovenskom jazyku, ale aj v maďarskom, keďže ako sme tuná to 

v takom území, kde zväčša rozprávajú aj po maďarsky. Najmä by som chcel poukázať ako len 

na parkovisko, kde je parkovací automat a, a je možné mimo slovenčiny nemecky, francúzsky, 

anglicky, po rusky pýtať lístok, ale po maďarsky nie je. Najviac Rusov a Francúzov tuná to 

máme v Rožňave asi. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Budeme v dajakom kontakte určite to im pripomeniem. Toto je 

zaujímavá informácia. Ukončujem diskusiu. Poprosil by som pána poslanca Kuhna 

o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže môj návrh je doplniť do toho bodu 6, ktorý, ktorý je vlastne doplnený v rámci tohto v rámci 

§ 6 bod 6 sa doplní ešte, takže prvá, prvý riadok bude znieť: primátor mesta môže na základe 

odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej prideliť voľný byt uvedený v § 2 atď. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kuhna. 

Za 14 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 7. 
VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na doplnenie – PN 
Kuhn 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

 Roman Ocelník       

 

Prosím hlasujme o celom návrhu. 

Za 14 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 7. 
VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na doplnenie - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

 Roman Ocelník       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
p r e r o k o v a l o  
návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta a  
u z n á š a     s a  
na doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta v § 6 o ods. 6 nasledovne: 
6. Primátor mesta Rožňava môže prideliť voľný byt uvedený v § 2 ods. 1 písm. a. a písm. 
d.na základe odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave 
žiadateľovi, ktorý nie je evidovaný v poradovníku prihliadajúc na typ bytu 

a pomery žiadateľa, a to v prípade, ak je žiadateľom lekár, ktorý bude počas 
trvania nájomnej zmluvy zamestnancom Nemocnice s poliklinikou sv. 
Barbory Rožňava, a. s. Nájomná zmluva v takomto prípade môže byť 

uzatvorená najviac na 1 rok. Podmienkou pre pridelenie bytu uvedeného v § 
2 ods. 1 písm. a. je len podmienka uvedená v § 9 ods. 1 písm. a. a ods. 2 
tohto VZN a podmienkou pre pridelenie bytu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. 
d. je len podmienka uvedená v § 18 ods. 2 tohto VZN 

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

       Z: prednostka MsÚ 
       T: do 6.10.2020   
 

Prejdime k bodu rokovania č. 8 Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ v § 12a ods. 

6 podľa predloženého návrhu. Ukladá úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

uverejniť na webovom sídle mesta. Prosím hlasujeme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 8. 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 
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 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Zoltán Breuer Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník 

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

zmenu „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ v § 12a ods. 6 podľa predloženého 
návrhu  

              u k l a d á 
              úplné znenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“  uverejniť na webovom sídle  

mesta 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 9. 10. 2020 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 9 Výročná správa mesta za konsolidovaný celok mesta  Rožňava 

za rok 2019 

Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 9. 
Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok za rok 2019 - 
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  Ladislav Dávid 

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

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

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Zoltán Breuer     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e 
  Výročnú správu mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok  

2019 
 

V bode rokovania č. 10 Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a 

príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2020 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2020. Prosím 

hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 10. 
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2020 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 3 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  
  b e r i e   n a   v e d o m i e  

Rozpočet  mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových  
organizácií  - plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2020 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 11 Návrh na schválenie čerpania nenávratnej, prepáčte ešte raz 

to musím, lebo to je dosť dôležité. Návrh na schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci 

v roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií SR 

Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v 

Rožňave schvaľuje predloženie žiadosti a následne aj podpísanie zmluvy o čerpanie  návratnej 

finančnej výpomoci v roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií SR v max. sume 458 849 

€. V bode 2 schvaľuje ukončenie zmluvy o úvere č. 757/2020 , ktorá bola uzatvorená s VÚB, 

a.s., evidovaná pod č. 295/2020. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 11. 
Návrh na čerpanie NFP z MF SR - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

          Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                         s c h v a ľ u j e 
                         1/ predloženie žiadosti a následne aj podpísanie zmluvy o čerpanie návratnej finančnej  

                          výpomoci v roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií SR maximálne v sume                     

                          458 849€            
                         2/ ukončenie zmluvy o úvere č. 757/2020UZ, ktorá bola uzatvorená s VÚB,  

                          a.s., evidovaná pod číslom 295/2020 
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V bode rokovania č. 12 Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov 

rozpočtových organizácií na rok 2020 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na 

rok 2020 podľa  uznesenia na str. č. 2. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 12. 
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Proti: 

 Roman Ocelník       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
               1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových  

organizácií na rok 2020 ako vyrovnaný rozpočet 

  

 

z toho:  

  rozpočet   rozpočet 

schodok   - 

prebytok + 

bežné príjmy 17 828 685 bežné výdavky 18 340 455 -511 770 

kapitálové príjmy 927 402 kapitálové výdavky 2 850 094 -1 922 692 

fin. operácie - príjmy 3 212 945 fin. oper. - výdavky 778 483 2 434 462 

          

celkom 21 969 032 0 21 969 032 0 

 

1) s c h v a ľ u j e  použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov 

a použitie rezervného fondu  na krytie kapitálových a finančných výdavkov a fondu 

rozvoja bývania na  krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu :  

 

Krytie: rozpočet 

bežné výdavky - školy 8 011 505 

kryté:   

 - bežné príjmy  na školy 5 828 464 
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 - FO - príjmy - dotácie r. 2019 75 487 

 - FO - príjmy - granty r. 2019 7 649 

 - FO - príjmy -vlastné r. 2020 7 697 

 - FO - príjmy - ŠJ r. 2019 21 829 

prebytok +, schodok -  -2 070 379 

    

bežné výdavky - ostatné 10 328 950 

kryté:   

 -  bežné príjmy 11 993 894 

prebytok z roku 2019 - dotácie 19 635 

prebytok z roku 2019 byty 72 500 

 - FO - príjmy - rok 2019 145 663 

prebytok z roku 2019 - RF 500 000 

úver 458 849 

prebytok +, schodok -  2 861 591 

    

kapitálové výdavky 2 850 094 

kryté:   

 -  kapitálové príjmy 927 402 

prebytok z roku 2019 - dotácie 931 400 

 - FO - príjmy - úvery  786 831 

prebytok z roku 2019 - RF a FRB 191 732 

prebytok +, schodok -  -12 729 

    

FO - výdavky 778 483 

kryté:   

bežné príjmy   

finančné príjmy 0 

kapitálové  príjmy   

prebytok +, schodok -  -778 483 

celkom 0 

 

2) s c h v a ľ u j e    zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2020 

a     u k l a d á  

1) oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 

2020  

Termín: do 2.10.2020 

 

V bode č. 13 prejdeme na majetkové záležitosti 

V bode rokovania č. 13/1 Olympijský klub GEMER, Edelényska č. 3, Rožňava - Žiadosť o 

bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie Siene slávy rožňavského športu – 

budova OKC 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Chcem len podať ďalej stanovisko komisie finančnej a komisia finančná na svojom 

zasadnutí odporúča MZ schváliť bezplatnú výpožičku nebytových priestorov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje bezplatnú výpožičku nebytových priestorov v budove OKC 

na prízemí, miestnosť č. 5 a 6 (bývala internetová miestnosť) o výmere 38,50 m² pre OK 

Olympijský klub GEMER na zriadenie Siene slávy rožňavského športu podľa ustanovenia § 

9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí z dôvodu hodného  osobitného  

zreteľa  a  to  na  1  rok s možnosťou   predĺženia   nájmu   nebytových priestorov. 

Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 13.1. 
Olympijský klub GEMER, Edelényska č.3, 048 01 Rožňava- Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových 
priestorov na zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

bezplatnú výpožičku nebytových priestorov v budove OKC na prízemí, 

miestností  číslo 5-6, (bývala internetová miestnosť) o výmere 38,50m² pre 

OK GEMER na zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ podľa 

ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to na 1 rok s možnosťou predĺženia 

nájmu nebytových priestorov 

 

K bodu rokovania č. 13/2 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice - 

predaj budovy vo vlastníctve mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Komisia finančná odporúča MZ schváliť predaj tejto budovy za cenu 

znaleckého posudku v sume 378 tisíc eur, pričom budú tam ešte 2 body, ktoré navrhnem. Prvý 

je na základe návrhu pána primátora viazať toto uznesením MZ do 31. 12. 2020, aby sme zase 

neboli v situácii, že my sme ochotný predať a KSK nás bude roky ťahať za nos. A druhý bod, 
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ktorý by som tu chcel navrhnúť bude, že vlastne komisia odporúča predaj, ale  nejednalo sa 

o doplatenie vlastne nájmu, ktorý nám KSK dlhuje za niekoľko rokov, o čom sa vedie aj súdny 

spor, momentálne vo výške 34 800 eur plus príslušenstvo. Takže druhý návrh bude k tejto sume 

znaleckého posudku 378 tisíc eur KSK nech vyplatí aj vlastne sumu z titulu nájmu o ktorý vedie 

mesto Rožňava s KSK momentálne súdny spor. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave... Pozmeňujúci medzi tým? Uhm. Dobre. Poprosím pána poslanca Bolačeka 

o pozmeňujúci návrh. Ten nájom tam nie je, hej, obsiahnutý. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Takže pozmeňovací návrh je. MZ podľa predloženého materiálu schvaľuje predaj za tých 378 

tisíc eur, ale plus 34 800 eur s príslušenstvom z titulu užívania telocvične, ktorá je vo 

vlastníctve mesta, čiže vlastne ten súdny spor, ktorý je vedený a viazať toto uznesenie MZ do 

31. 12. 2020.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 13.2. 
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – predaj budovy vo vlastníctve mesta – 
PN Bolaček 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 

Prosím hlasujme o celom návrhu. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 13.2. 
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – predaj budovy vo vlastníctve mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény 
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Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
1)predaj budovy telocvične, so súpisným číslom 226, zapísanej na LV č.3001, 
postavenej na pozemku parc.č.KN C 5587/53  v k.ú. Rožňava, pre Košický 
samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou areálu školy  
v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za 
cenu podľa Znaleckého posudku č.119/2020 zo dňa 20.8.2020 vypracovaného Ing. 
Dionýzom Dobosom, t.j. za cenu 378 000,-€  s tým, že  Košický samosprávny kraj so 
sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice uhradí v termíne do 31.12.2020 aj sumu 
34.800€ s príslušenstvom, ktorá je predmetom súdneho sporu voči Združenej SOŠ 
obchodu a služieb Rožňavská Baňa z titulu užívania telocvične, ktorá je vo vlastníctve 
mesta Rožňav, na Okresnom súde v Banskej Bystrici 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
2) viazanosť tohto uznesenia do termínu 31.12.2020 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z:  prednostka MsÚ 
T:  31.12.2020 

 

V bode rokovania č. 13/3 Ayr Fair s. r. o., Zátišie 10, Bratislava - zverejnenie zámeru predaja 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná na svojom zasadnutí tak ako komisia výstavby neodporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru predaja tohto pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 0 poslancov, proti 12  poslancov, zdržal sa 1 poslanec. 
 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 13.3. 
Ayr Fair s.r.o., Zátišie 10, Bratislava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta - 
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 Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Zdržali sa: 
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Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
n es c h v a ľ u j e   
1. zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v     k. ú. Rožňava, časť z parcely parc. 
č. KN E 2410 zast. plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom (cca 396,5 
m2) pre  Ayr Fair, s. r. o. so sídlom Zátišie 10, Bratislava 
2. odpustenie nájomného pre spoločnosť Air Fayr, s. r. o., vymáhaného v súdnom 
spore  

 

K bodu rokovania č. 13/4 Margita Legnárová, Ernesta Rótha 533/51, Rožňava - zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Napriek tomu, že komisie odporučili predaj, ja si dovolím 

pripomenúť, že ide o väčší pozemok, ktorý by sme delili veľký pozemok mesta, takže ja s týmto 

delením nesúhlasím a odporúčam hlasovať proti tomuto predaju. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán po...pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ako pri predošlých bodoch budem len komunikovať ďalej názor komisie finančnej. Tá na 

základe odporúčania komisie výstavby na predaj určila sumu, tiež odporučila predaj za sumu 

25 eur m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 5-ti poslanci, proti 7-mi , zdržali sa 2 poslanci. 
 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 13.4. 
Margita Legnárová, Ernesta Rótha 533/51, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5 
Proti: 7 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény 

 Roman Ocelník       

 
   Proti: 

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

Mgr. Michal Drengubiak  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 
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Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach     

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 parcely parc.č.KN C 1014/8 
zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom ( cca 

K bodu rokovania č. 13/5 Zoltán Tóth a manželka Alexandra Tóthová, Nadabula 76, Rožňava 

- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Na základe odporúčania komisie výstavby, ktorá odporučila schváliť zverejnenie zámeru 

predaja, komisia finančná tiež odporučila schváliť predaj za cenu 15 eur m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec. 
 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 13.5. 
Zoltán Tóth a manželka Alexandra Tóthová, Nadabula 76, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku 
mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   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 Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Nadabula, časť z parcely parc.č. KN 
E 1083/2 vodná plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom pre Zoltána 
Tótha a manželku Alexandru Tóthovú, obaja bytom Nadabula č. 76, Rožnava, 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 15,-€/m2 
a zriadenie vecného bremena právo prechodu a prejazdu cez predávaný  pozemok 
v prospech mesta Rožňava. 
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1/ zabezpečiť    zverejnenie   zámeru   predaja pozemku mesta  
2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 
Z: prednostka MsÚ 
T: 1/ do 15.10. 2020 
    2/ do 31.10. 2020   
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K bodu rokovania č. 13/6 Magdaléna Maková st., Magdaléna Maková ml. a Darina Maková, 

Hornocintorínska 30, Rožňava - prenájom pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná ako sa píše v dôvodovej správe odporúča MZ schváliť vlastne tento materiál 

podľa predloženého. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 828 zastavaná plocha s výmerou 113 

m2 zapísaného na LV č. 3001 pre  Magdalénu Makovú st., Magdalénu Makovú ml. a Darinu 

Makovú, všetky bytom Hornocintorínska 30, Rožňava. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 13.6. 
Magdaléna Maková st., Magdaléna Maková ml., a Darina Maková, Hornocintorínska 30, Rožňava – 
prenájom pozemku mesta - 
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  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 828 zast.plocha s výmerou 113 
m2 zapísaného na LV č.3001 pre  Magdalénu Makovú st., Magdalénu Makovú ml. 
a Darinu Makovú, všetky bytom Hornocintorínska 30, Rožňava podľa § 9a ods.9 
písm.c) zákona č.138/1991 Zb. z dôvodu, že na časti pozemku je postavený rodinný 
dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve  žiadateliek a časť pozemku tvorí dvor, 
za nájomné podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, t.j.231,84 €/rok 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy 
Z:  prednostka MsÚ 
T:  15.10.2020 

 

K bodu rokovania č. 13/7 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava - prenájom 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná odporúča MZ schváliť prenájom predmetného pozemku za ročný nájom vo 

výške 600 eur m2.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ale tam je asi chyba, lebo tam to nemá byť 600 eur na m2 ako je v uz...vlastne v 

uznesení je to správne, ale dole v dôvodovej správe je tam chyba, takže 600 eur za rok. 

Opravujem sa. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Dobre. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

V odporúčaní komisie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Hej tam je m2. Dobre nech sa páč...prepnite mi pána Kuhna. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja som sa práve na to chcel spýtať, lebo som si všimol, že tam je rozdiel. Čiže, čiže v tom 

odporúčaní komisie tam je chyba. To nemalo byť za m2, ale celý ten pozemok za 600 eur za 

rok. Okej. Dobre ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie pre istotu. Mestské 

zastupiteľstvo  v Rožňave schvaľuje prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na 

LV č. 3001 časť z parc. č. KN C 361/1 s výmerou 30 m2 pre Západoslovenskú energetiku, a.s.,  

Čulenova  6,  Bratislava  podľa  §  9a  ods. 9 písm. c)  zákona  č.138/1991  Zb.  z dôvodu,  že 

žiadateľ na pozemku postaví prvú nabíjaciu stanicu pre  elektromobily  v meste,  ktorá bude  

slúžiť  pre širokú  verejnosť,  za  nájomné  podľa  Zásad  na určovanie výšky nájomného za 

nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, takže za 600 euro 

za rok. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 13.7. 
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava – prenájom pozemku mesta - 
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  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e  
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prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č.3001 časť z parc.č.KN C 
361/1  s výmerou 30 m2 pre Západoslovenskú energetiku, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ na pozemku 
postaví prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v meste, ktorá bude slúžiť pre širokú 
verejnosť, za nájomné podľa Zásad na určovanie výšky nájomného za nájom 
a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, t.j. 600,-
€/rok. 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.10.2020     

 
 

K bodu rokovania č. 13/8 Priamy  prenájom  nehnuteľného  majetku  mesta  – Vilky Kúpele 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať v súvislosti s využívaním vilky bol tam, je tam dlhodobý problém so vstupom, 

s pozemkom pred vilkou, ktorý sa, ktorý tuná na zastupiteľstve riešime pár mesiacov, rokov. 

V akom je to stave, či sa jedná o odkúpení po dedičoch  toho pozemku, alebo či sa rieši iná 

prístupová cesta. V akom je to stave. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak podľa mojich vedomostí, riešime, zatiaľ sme to riešili nájomnou zmluvou. 

Vedie sa tam súdny spor vedľajšej budovy. Tak isto máme rovnaký vchod, takže sme to, my 

sme vypovedali ten súdny spor s tým, že sme sa dohodli, nakoľko sme mali tam delegáciu 

z Maďarska a nemali kde odparkovať. Taktiež tá prístupová cesta zozadu je dosť 

problematická. Taktiež siahajú tam pozemky niektorých inves...nie investorov, ale 

súkromníkov, vlastne tá cesta nie je vysporiadaná mestom. Takže nepatrí to, celá cesta takže 

by sme museli dať taktiež návrh na odkúpenie toho pozemku. A si myslím, že by to bolo 

špekulatívne. Takže zatiaľ čakáme taktiež ako súd rozhodne, ale vlastne súd môže rozhodnúť, 

že uvoľní nám prístup k nehnuteľnosti, ale nie parkovanie. Predošlá požiadavka bola 

parkovisko možno má možno nejakých 500 m2 a bývalý vlastník, ktorý vlastne teraz je nový 

dedič taktiež požaduje skoro 5 násobok pozemku za výmenu. Zatiaľ bola za výmenu a predaj 

neprichádza do úvahy, nakoľko nechce predať v žiadnom prípade. Budeme musieť určite niečo 

vymyslieť, aby sme sa dostali už tam. Dajaké právne normy, aby už sme to mali uhladené. 

Takže asi zatiaľ tak, v takomto to je štádiu.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď môžem tuná, tuná veľkým problémom je no otázka, že či mesto žiadalo nejaké neodkladné 

opatrenie, aby sme sa tam vedeli dostať. Bývalé predbežné opatrenie súd by vydal. Problémom 

toho prístupu je to, že to je prístup pre vlastníka k tej nehnuteľnosti a nie na parkovanie. Takže 

tuná by som chcel apelovať na kolegu Kuhna, keď, keď trošku zalistujeme pár, pár stránok 

nazad, keď sa niekedy zdá byť hlasovanie iba trošilinku nevýhodné, v konečnom dôsledku po 

pár mesiacoch prídeme na to, že máme pred sebou oveľa väčší problém. Lebo strašne ste 

bojovali za tú zámenu, proti tej zámene, aby sa to nevymenilo s nevyužívaným kusom dajakého 

lesoparku na druhej strane a teraz sa nevieme dostať ku vilke. Takže, takže dakedy aj zlé 

rozhodnutie je lepšie ako žiadne a ten problém tlačíme pred sebou a je nevyriešiteľný. Lebo ten 

prístup keď súdom dostaneme, dostaneme ho ako vlastníci a nie naši nájomcovia, nie naši 

ubytovaní a, a neviem kto ešte. Takže toto je jeden dosť veľký problém a ešte nemáme 

vyriešený problém parkovania. Takže mohlo to byť 3 roky vyriešené kolegovia.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. odporúčanie komisie finančnej je schváliť predložený materiál, ale taktiež 

sme sa zaoberali problémom, ktorý už načrtol pán kolega Balázs a preto mám ešte pozmeňovací 

návrh do ukladacej časti. A to je Mesto Rožňava má preveriť všetky možnosti vybudovania 

novej prístupovej cesty vrátane finančného vyjadrenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len teda keď som bol priamo oslovený kolegom Balázsom. No nebol som to len ja kto bol 

proti zámene pozemkov. Zámenu pozemkov neodporučila pokiaľ viem celá komisia, možnože 

celá finančná komisia. Na niekoľkých rokovaniach, lebo tých rokovaniach bolo niekoľko 

a pokiaľ viem, tak ani komisia výstavby nebola tomu naklonená, pretože mali pocit, že, že ten 

náš pozemok bol ocenený veľmi nízko. A ten pozemok bol naopak, ten druhý pozemok naopak 

ocenený veľmi vysoko. Takže, takže sme to nepovažovali za výhodné. A to, že teda nás majiteľ 

predchádzajúci majiteľ, aj súčasný majiteľ vydierajú tým spôsobom, že proste zatarasili ten 

priechod tak to na mojom názore nemení nič. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Zvy....zvykne sa o nazývať mienkotvorní ľudia. A keď vy tam na tej vašej finančnej komisii ste 

riadne zabojovali za to, aby sa neschválilo, to, tie oceňovania, ktoré urobili súdni znalci, tak 

potom tie vaše pocity teraz znáša celé vedenie mesta, poslanci a, a všetci tí, ktorí sa chcú vo 

vilke ubytovať. Lebo vy ste mali pocity, že to súdny znalec ocenil zle. Toto je ten problém. Že, 

že nemôžme byť polyhistori a nemôžme sa pchať do všetkého a niekedy musíme urobiť 

rozhodnutie. Viete?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem kolegovi Balázsovi, že ma tak vysoko cení, že ma považuje za tak vplyvného, že som 

ovplyvnil celú komisiu a všetci hlasovali tak, ako, ako hlasovali len preto, že ja som im povedal, 

že ja si to tak myslím. Ako stúplo, stúplo mi sebavedomie po slovách kolegu Balázsa. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Ešte? Eš...ešte poprosím. Poprosím 

pozmeňujúci návrh ešte keď. Hlasovanie prosím zrušte. Poprosím o pozmeňujúci návrh pána 

poslanca Bolačeka. Nedá sa mu prihlásiť. Prepnúť vieme? Dobre. Nech sa páči pán Bolaček 

o pozmeňujúci návrh. Niekto vedľa? Skúste, že či funguje vám. Funguje? Skús povedať niečo 

pán poslanec. Ospravedlňujem sa. Technická porucha. Ešte niekto nech sa skúsi prihlásiť. Keď 

dovolíte, vyhlásil by som 5 minútovú technickú prestávku. Aha. Takže dáme aj na tú 

dezinfekciu prestávku, takže 15 minútovú prestávku aj s dezinfekciou. Ďakujem pekne.  
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Takže budeme pokračovať. Ďakujem. Začneme bodom rokovania č. 13/8 ja ho zopakujem. 

Dobre? Tam boli sme prerušený. Priamy prenájom majetku mesta Vilky Kúpele. Poprosím pána 

Bolačeka o pozmeňujúci návrh. Zopakovanie pozmeňujúceho návrhu.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Takže v ukladacej časti doplniť MZ ukladá MsÚ preveriť možnosti vybudovania 

novej prístupovej cesty ako, vrátane finančného vyjadrenia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Boalčeka. 

Za 12 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.  
Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 13.8. 
Priamy prenájom nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele – PN Bolaček 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

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

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof       

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény     

 

 

Prosím hlasujme o celkovom návrhu. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 13.8. 
Priamy prenájom nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 
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Mgr. Dionýz Kemény       

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

priamy prenájom nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele súp. č. 1546:  
1. miestnosť č. 2 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Katerenchuk 
Yuliia a Katerenchuk Oleksandr s 2 deťmi, bytom Portara, Ukrajina 
2. miestnosť č. 3 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 34 m2 pre Tupitsyn 
Oleksii a Ivanova Tetiana, bytom Odesa, Ukrajina, 
3. miestnosť č. 1 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Nemocnicu 

s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že sa zmierni nedostatok 
lekárov v Nemocnici sv. Barbory Rožňava, a. s. za nájomné podľa Zásad pre určovanie 
výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta t. j. vo výške 300,- €/mesiac/miestnosť a     

              u k l a d á     
1) uzatvoriť nájomnú zmluvu, v ktorej bude zakotvený súhlas prenajímateľa s tým, 
aby Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. prenechala miestnosť č. 1 so 
sociálnym zariadením do podnájmu svojim ďalším zamestnancom 
T: do 2. 10. 2020 
Z: prednostka MsÚ  

  2) preveriť možnosti vybudovania novej prístupovej cesty vrátane finančného  
vyjadrenia 

  Z: prednostka MsÚ 
  T: na najbližšie zasadnutie MZ 
 

 

V bode rokovania č. 13/9 Tomáš Lázár a manželka Beata Lázárová, Útulná 17, Rožňava - 

zverejnenie zámeru zámeny  pozemkov 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja predmet...zámeny 

pred...predmetných pozemkov pričom rozdiel v cene zamenených pozemkov uhradia žiadatelia 

podľa znaleckého posudku. Takže to sa ešte k nám, ešte raz dostane. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 13.9. 
Tomáš Lázár a manželka Beata Lázárová, Útulná 17, Rožňava - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 
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 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru nasledovnej zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava: 
v prospech mesta Rožňava pripadne pozemok, diel 17 trvalý trávny porast s výmerou 
13 m2, ktorý je vytvorený z parc.č.KN C 4201/16 zapísanej na LV č.1644 a v prospech 
Tomáša Lázára a manž. Beaty Lázárovej bytom Útulná č.17, Rožňava pripadnú 
pozemky, diel 1 trvalý trávny porast  s výmeru 75 m2 , diel 2 zast. plocha s výmerou  9 
m2 , diel 3 trvalý trávny porast s výmerou 3 m2  vytvorené  z parcely KN C  4201/1 
zapísanej na LV č.3001 a diel 18 zast.plocha s výmerou 6 m2, vytvorený z parc.č.KN C 
4204 zapísanej na LV č.3001( celkom 93 m2 ) všetko zamerané geometrickým plánom 
úrade overeným Ing. Katarínou Pakanovou pod číslom 175/20 dňa 15.6.2020, podľa § 
9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  mesto pozemky nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov s tým, že rozdiel 
v cene zamieňaných nehnuteľností uhradia žiadatelia podľa znaleckého posudku. 
Všetky náklady súvisiace so zámenou budú znášať žiadatelia. 
u k l a d á  
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny  pozemkov 
2.zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku  
Z:  prednostka MsÚ 
T:  1.,  15.10.2020 
     2.,  31.10.2020 

 

V bode rokovania č. 13/10 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v 

k.ú. Nadabula 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná odporúča MZ hlasovať za alternatívu č. 2, t. j. návrh 10 350 eur. 

Dovysvetlím. Náš pôvodný návrh bol 30 eur za m2. Vychádzali sme z chybnej informácie, že 

tento pozemok môže byť využitý ako stavebný pozemok. Po tom čo sme boli opravený v tejto 

informácii, tak sme znížili navrhovanú cenu na 15 m2 tzn. komisia finančná ešte raz odporúča 

zahlasovať za alternatívu č. 2. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k. ú. Nadabula, 

novovytvorenej parcely  parc. č. KN  C 113/1 trvalý trávny porast s výmerou 690 m2, ktorá je 

vytvorená za parcely parc. č. KN E 311/101 trvalý trávny porast s celkovou výmerou  815  m2, 

zapísanej na LV č. 2475 s najnižším podaním vo výške: alt. č. 2, 10 350 euro - návrh finančnej 

komisie  a zriadenie  vecného  bremena  právo  prechodu a prejazdu cez pozemok, parc. č. KN 

C 113/4 trvalý trávny porast s výmerou 125 m2 v prospech úspešného  uchádzača za  

jednorazovú  odplatu  vo výške 200 euro. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 
Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 13.10. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k.ú, Nadabula - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
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Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula, 
novovytvorenej parcely parc.č.KN C 113/1 trvalý trávny porast s výmerou 690 m2, 
ktorá je vytvorená za parcely parc.č.KN E 311/101 trvalý trávny porast s celkovou 
výmerou 815 m2, zapísanej na LV č.2475 s najnižším podaním vo výške: 10 350,-€  
a zriadenie vecného bremena právo prechodu a prejazdu cez pozemok, parc.č.KN C 
113/4 trvalý trávny porast s výmerou 125 m2 v prospech úspešného uchádzača za 
jednorazovú odplatu vo výške 200,- € 
u k l a d á  
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
Z:  prednostka MsÚ 

 

 

Máme tu posledný bod. K bodu rokovania č. 13/11 Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, 

Rožňava - zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech a páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Komisia finančná odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predmetnej výpožičky. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Uzatváram diskusiu. Ospravedlňujem sa. Alebo ešte niekto 

sa hlási? Nikto. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

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

Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 13.11. 
Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava – zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá v 
Rožňave - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 
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Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá so sídlom Zlatá 2 v Rožňave pre CVČ 
pri ZŠ Pionierov so sídlom Pionierov 1 v Rožňave  na dobu neurčitú v zmysle § 7a 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta a § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
z dôvodu, že ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a telocvičňa sa 
bude využívať na športovú činnosť  
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky 
Z:  prednostka MsÚ 
T:  15.10.2020 

 

K bodu rokovania č. 14 Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2020 

Poprosím pána zástupcu, pána Hanuštiaka. 

 

Zástupca náčelníka MP 

Prajem, prajem dobrý deň. Chcel by som ospravedlniť pána náčelníka, ktorý sa chcel zúčastniť 

tohto zasadnutia MZ, ale nakoľko zdravotný stav, je práceneschopný, mu nedovoľuje zúčastniť 

sa, poveril ma zastupovaním mňa a predložil Správu o činnosti MP za I. polrok 2020 v súlade 

s uznesením MZ. Správu máte predloženú. V podstate činnosť je uvedená v tejto správe.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok, 

za I. polrok 2020. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 14. 
Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za 1. polrok 2020 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava  
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za I. polrok 2020.  
 
 

Ďalším bodom dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nemá nikto podnety, takže uzatváram tento bod.  

 

A posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči. Pán poslanec Demény nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tak pomaly naše zastupiteľstvo je u konca, tak ako sa hovorí 

všetko dobré, koniec dobrý, tak rád by som aj pochválil niektoré veci. Prvá, prvá vec, čo by 

som pochválil na MsÚ pána Martina Mikolaja. Keď sú nejaké podnety od občanov, ktoré 

dostávam jemu ich referujem, do 24 hodín sú vyriešené. Tak ešte raz mu chcem takto 

poďakovať.  

Druhá vec je, že by som pochválil, no chválim tu dneska, poslancov niektorých  z MZ tuto 

v Rožňave, ktorí sa vzdali svojich odmien  v prospech mesta Rožňava a to za obdobie od apríla 

do októbra, resp. do konca septembra tohto roku 2020 a to menovite pán Breuer, pán Dávid, 

pán Kováč, pán Pollák, pán Mihók, pán Bischof a moja maličkosť a tak isto pán Drengubiak, 

ktorý sa vzdal odmien a nepoberá odmeny od zvolenia, od roku 2018.  

No a ešte jedna tretia vec. Vo februári tohto roku sa uskutočnil benefičný koncert na, pre 

podporu zdravia malého chlapca Alexa v športovej hale tuto v Rožňave, ktorá za... Veľká 

aktérka tohto celého koncertu bola Martinka Molčanová a s pánom primátorom to dotiahli do 

úspešného konca a výťažok z nápojov, ktoré sa tam podávali nealkoholické a káva sa presúvali 

na účet, ale sa presúvali na účet iného chlapca, lebo Vláda SR odklepla liek pre tohto chlapca. 

Tak Martinka mi dala podnet na iného chlapca, ktorý tak isto je vážne chorý a je to menovite 

Lukáš Wais, ktorý zatiaľ mal 3 operácie nož.. 3 operácie nožičiek, kvôli skrátených achilovkám 

a čakajú ho ešte ďalšie výsledky genetických testov na určenie diagnózy. Tak len toľko som 

chcel. Veľmi pekne ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja taktiež osobne sa vám chcem páni poslanci poďakovať, že ste urobili toto 

veľké gesto v období, keď mesto zažívalo dosť turbulentné. Všetky mestá, nie len naše, mali 

problémy s výpadkami daní a urobili ste toto veľké gesto. Budem chcieť tak isto urobiť možno 

dajakú komisiu, že na budúci rok vlastne tieto peniaze, ktoré sa usporili, by sme možno mohli 

cez vás dakde preorientovať na dajakú zas ušľachtilú vec. Hlavne aby to slúžilo občanom nášho 

mesta. Veľmi ma teší, že Alexkovi sa darí. Už je na vozíčku, hej, takže už vidím tam tie rúčky, 

že už... fakt všetci občania prispeli a pomohli. Taktiež aj mnoho sponzorov. Takže všetkým 

veľká vďaka, že sa nám podarila táto pekná vec a verím, že všetkým deťom sa pomôže. Som 

rád, že aj vláda sa k tomu tak postavila, že ten liek potom preplatila tým deťom. A prišli sme 

k záveru vážení páni poslanci, vážení prítomní. Ja by som už chcel hej, prvýkrát tak dobrý čas 

je. Hej sa som ešte ani neuzatvoril. Takže ešte raz chcem sa tak na záver z môjho, nebudem už 

viac diskutovať, všetkým poslancom, ktorí, všetci majú otvorené dvere, ale ktorí vlastne 

neprezentujú problémy mesta na MZ, ale prídu za mnou a povedia mi, alebo keď nemusím to 

ja riešiť, tak posunú tie informácie pánovi riaditeľovi technických služieb a vieme to riešiť aj 

takto ako keby sme fotili na facebook a dávali fotky nedostatkov v meste. Tých nedostatkov 

v meste je strašne veľa. Mohol by som ich minimálne aspoň 5 hodín vymenovávať vkuse teraz. 

Hej. Takže vieme, ale som rád, že takýmto výstupom a nemusíme tu, že tam je diera, tam je 

chýba poklop, tam chýba cesta, tam chýba napr. chodník nedokončený. Takže presne tak 

vyzývam aj ostatných poslancov, príďte za mnou, dvere sú otvorené pre každého. Podnet od 
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občanov môžete so mnou pokojne prediskutovať tak, ako to robí väčšina poslancov. Veľmi 

pekne ďakujem a pokračujeme v diskusii. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Bol som oslovený niekoľkými rodičmi a, a vo viacerých debatách som sa dostal k téme vlastne 

pripomienkovania rozvoja koncepcie školstva. Nie všetci, ktorí tu sedíme, máme školopovinné 

deti, alebo deti v škôlkach a, a musím vám povedať, že i pri, i pri mojom vzdelaní sa mi ťažko 

odpovedá na niektoré otázky, ktoré sú v dotazníkoch. Viem, že nástupom nového vedenia MsÚ 

prišla móda dotazníkov, ale verte mi, prosím vás, ľudia, ktorí ste odborníci, pani vedúca 

školstva, ktorá má obrovské skúsenosti na VÚC-ke nepotrebuje na niektoré naše otázky ako 

napr. aby ja som hodnotil kvalifikovanosť pedagóga, ktorý, ktorý vyučuje naše deti v školách, 

škôlkach. Niektoré tie otázky v týchto dotazníkoch sú také, ktoré sa veľmi ťažko odpovedajú 

alebo, alebo neviem na ne fundovane odpovedať. Tým pádom ten dotazník podľa mňa má len 

skresľujúci charakter. Takže riaditelia škôl, ešte chvíľočku Roman prosím ťa, riaditelia škôl, 

odbor školstva na MsÚ sú dostatočne fundovaní ľudia, aby tú, aby tú koncepciu školstva 

zostavili podľa svojich najlepších vedomostí a skúseností, ktoré majú. A na otázku, či je 

dopravná, doprava a parkovanie pred školami vyriešené, na toto tiež nepotrebujeme atómového 

fyzika, lebo tuná 3 roky sa ozývam na zastupiteľstve, že škola Pionierov to je nemysliteľné tam 

ráno zastať, vyložiť deti, keď tam nie sú mestskí policajti tak, tak, tak v podstate tá doprava sa 

skolabuje, napr. pri Pionierke či pri Zlatej. Takže na to určite netreba atómového fyzika, aby 

sme tuná začali túto otázku riešiť. Takže to, aby sme všetci tam napísali s veľkým výkričníkom, 

že, že situácia je katastrofálna, a že aspoň dajaký odstavný, odstavné parkovisko na zastavenie, 

vyloženie detí, alebo na otočenie áut, že by trebalo, čo tuná 3 roky hovorím. Ale, ale my vám, 

verte mi, plne riaditeľom, odboru školstva dôverujeme a urobte tú koncepciu najlepšie ako 

viete, lebo odpovede na tie otázky, ktorým nerozumiem vám skreslia váš základ na vaše 

rozhodovanie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Chcem ubezpečiť pána kolegu Balázsa, že tie dotazníky sú nanajvýš 

v poriadku, urobené profesionálne. Názor rodičov je nesmierne dôležitý, pretože sme to my, 

ktorí máme deti v školách a rovnako ako učitelia, zriaďovateľ, tak rovnakou mierou majú čo 

do chodu škôl rozprávať aj rodičia. Buďte si istý pán kolega, že tie dotazníky sú profesionálne, 

sú maximálne v poriadku a sú robené v dobrej viere pre to, aby sme spolu, nie pokútne niekde 

na odbore, ako sme videli prvý nástrel koncepcie pred pár mesiacmi, to bol paškvil, ale aby sme 

to urobili profesionálne. Slovo profesionálne chcem podčiarknuť. A keď sme tu pred chvíľou 

chválili, tak aj z mojich úst veľká pochvala pani vedúcej za to, čo doteraz urobila na odbore 

školstva. Je to diametrálne rozdielne oproti tomu, čo tu bolo. Diametrálne. Buďte si istí, že to 

tak je. Parkovanie na Pionierke je vyriešené. Je tam vyasfaltované. Škola si ukrojila zo svojho 

priestoru. Parkujú tam učitelia. Ostatné už je dané architektúrou daného priestoru. To je všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
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Páči sa mi na záver tá poznámka, že parkovanie na Pionierke je vyriešené. Škola si upravila 

parkovisko, parkujeme tam my učitelia. Páči sa mi tá poznámka. Nepostrehli ste kolega, 

nepostrehli ste kolega, že som rozprával o, o v podstate dopravnej situácii pred tými školami, 

ale páčila sa mi vaša poznámka, že parkovanie sme vyriešili, parkujú tam učitelia. Pre tých, 

ktorí tieto dotazníky nedostávajú, bol som strašne zvedavý, že kto sa k tomuto ozve. Ťažko 

liezla z tvojich úst tá pochvala, to je pravda, ale, ale som rád, že si sa ozval, že ty si tvorcom 

alebo, alebo tým mainstreamovým vodcom tohto. Takže prečítam vám niekoľko, prečítam vám 

niekoľko otázok, prečítam vám niekoľko otázok. Ako ste spokojní s úrovňou výchovno-

vzdelávacieho procesu v materskej škole? Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 

kvalifikovanými pedagógmi? Ja mám hodnotiť ako rodič ako je pedagóg kvalifikovaný kolega? 

Ja ako rodič mám hodnotiť, že čo má vyštudované a, a aké kurzy si robil? Ja nemám o tom 

vedomosť kolega. Ja vám verím, že ste s plnou, plnou, s plnou silou v podstate sa pustili do 

toho dotazníka. Možná že ako, ako on je úžasný, len ja neviem ohodnotiť, akú kvalifikáciu má 

pedagóg, lebo ja, mne on neodovzdával svoje curriculum vitae, odovzdával ho niekde inde. 

Viete, takže ja to neviem ohodnotiť. A takýchto podobných otázok tu je niekoľko. Takže toto 

skúste pochopiť, na čo vám sa pokúšam poukázať. V poriadku, že potrebujete dotazník, že rodič 

povie svoj názor. To je v poriadku. Len musíte trošku na tom popracovať, aby bol aj praktický, 

aby, aby mal pre vás dajakú vypovedaciu schopnosť, lebo toto nemá vypovedaciu schopnosť, 

keď ja budem hodnotiť vzdelanie učitelia, aké má učiteľ vzdelanie. Rozumiete ma? Toto som 

tým chcel naznačiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

 (nezapnutý mikrofón) ...pripravený a sú a sú v úplnom odlíšení od  reality, tak ma to trošku 

vytočilo. Ospravedlňujem sa. Ale pán kolega je mi ľúto, že ste sa verejne priznali, že niečomu 

nerozumiete, lebo ste x rokov členom rady škôl, ja neviem, načo tam chodíte, či len na kávičku, 

ale treba sa pýtať presne tam. Jedna vec. Druhá vec je, že tak isto máte právo ako rodič sa pýtať 

a tie otázky sú presne k veci. Tie pres...tie otázky sú presne na to (výpadok mikrofónu)...máte 

body koľko si myslíte, že áno, nie, niekde v prostriedku, na kraji, alebo niečo. Ak niečomu 

nerozumiete stačí sa ľahko spýtať. To je celé. To je tak jednoduché ako ráno sa zobudiť. Úplne. 

Je mi ľúto, tak ale je mi ľúto, že kolega chodí x rokov na rady škôl a nerozumie tomu, o čom 

hovorí.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som odporučil kolegovi Balázsovi, aby si po návrate domov vypočul zo záznamu to, čo 

hovoril kolega Bischof, pretože ste mu vložili do úst niečo, čo nepovedal. Takže keď ste to 

nepočuli, keď rozprával, tak si to vypočujte zo záznamu. Vložili ste mu do úst, že, že on robil 

ten dotazník. On také nič nepovedal.  

 

p. primátor Michal Domik 

Upokojím trošku. Neurobme z takej maličkosti, ja si myslím, že je to dôležité, ale fakt na 

maličkostiach sa tu naťahujeme, kto parkuje, kde parkuje a takéto. Poprosím pán Balázs nech 

sa páči, naozaj trošku ubrať.  
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Budem naozaj stručný. Ešte raz zdôrazňujem len toľko, aby ten dotazník, každý ho veľmi rád 

dokáže vyplniť, ja nemám, ja sa nehanbím priznať k tomu, že neviem vyplniť napr. že ako 

škôlka vedie moje dieťa k občianstvu a vlastenectvu, lebo nesedím na tých, nesedím na tých 

školách tam a, a síce chodím na školské rady Matúš, ako si povedal, ale nie, nie za tým účelom, 

ako ty očakávaš. Takže chcem vás ešte raz poprosiť, skúste to smerovať také aby to malo aj 

dajakú vypovedaciu schopnosť. Nie aby bol dotazník pre to, aby bol dotazník. Ja chápem, že 

na profesionálnej úrovni ste sa to snažil urobiť, aj ste to urobili. Myslím si, že až ste to 

pretuningovali trošku, by som to tak jednoducho povedal. Ale aby mal vypovedaciu schopnosť. 

Aby sme vedeli všetci rodičia, alebo aspoň väčšina rodičov na to fundovane odpovedať. 

A nehanbím sa priznať, že na niektoré otázky neviem odpovedať. Absolútne sa za to nehanbím 

Matúš. Dobre? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nerád, ale rád trošku, mám rád logický vstup by som urobil. V každom 

dotazníku, alebo na každom dotazníku nie je napísané, že musíte vyplniť, ale môžete. Hej. To 

je asi prvá, prvá taká si myslím, že dobrý argument. Nemusíte, ak neviete, tak nedáte. Ale tých 

20 alebo 50 ľudí, aj ja som tu robil na meste dotazník a mi urobilo krásny obraz. Som rád, že 

mnoho zamestnancov nepísalo tie negatívne, ale niektorí napísali. Ale keď sa to zhrnie, že 20 

ľudí napíše o niekom, že nie je ochotný pomôcť na viac, tak asi to je si myslím, že mi to urobí 

dajaký obraz. Nehovorím že hneď, ale aspoň keď už z 80-tich zamestnancov mi povie, že tento 

náš zamestnanec nie je ochotný pomôcť ak ho poprosím, tak mi to urobí obraz. Nehovorím, že 

všetci 80-ti mali tam dať áno, či pomôže, či nepomôže, ale je to dobrovoľné. Každý dotazník 

je dobrovoľný a vie nás nasmerovať na určité. Keď náhodou napísalo by z 300 občanov, alebo 

z 300 rodičov by napísalo, že neverím, že má skúsenosti, alebo vie, má vedomosti tento učiteľ, 

alebo vie naučiť a 50, že nevie naučiť môjho syna a napíše to ešte ďalších 49 rodičov, tak nám 

to dá cieľ, že asi dačo možno pán riaditeľ si nevšimol, hej, alebo tak. Dakde máme problém, že 

ten fakt ten pán učiteľ nemá vzdelanie také, možno vzdelanie má, ale nevie učiť, nevie to 

predniesť deťom ďalej a nevie informácie posunúť. Možno kričí, možno väčší tlak dá na nich. 

Takže toto tieto informácie by prišli. Ale nie je to dané, že musíte ten dotazník vyplniť, ale 

môžete nám s tým pomôcť, aby sme mali dajakú minimálnu cestu pred nami, aby sme vedeli, 

že ktorým smerom sa uberať. A čo by sme mohli zlepšiť. Hlavne nám ide o deti. Aby sme fakt 

to vzdelanie v našom meste dali na vyššiu úroveň. A obidvaja máte pravdu. Áno pani Mgr. 

Alžbeta Tamášová je jeden najväčší človek, ktorý fakt som veľmi rád, že sa nám podarilo ju 

stiahnuť z Košíc a som veľmi rád, že dáva dokopy školský úrad, nehovoriac o ďalších 

aktivitách, ktoré chystáme, že už aj ostatné dediny a obce okolo nás chcú ísť pod náš odbor 

školstva, školský úrad. Hej. Takže sú veľmi radi, že im vie ponúknuť všetky dotačné schémy 

a vie im pomôcť a, a poradiť. Takže veľmi veľká vďaka aj z mojej strany a v tomto sa asi 

myslím, všetci zhodneme. Ďakujem pekne a nech sa páči pán Mgr. Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ešte jedna poznámka k tomu, že či sa, či to vy viete posúdiť, či sa deti učia vlastenectvu. Učia 

sa, učia sa o Slovensku. Moje dieťa sa naučilo slovenskú hymnu v škôlke. Som naňho veľmi 

pyšný, aj na kolegov pedagógov, ktorí ho to naučili. A v škôlkach sa deje toho strašne veľa. 

Škôlky nie sú výchovné zariadenie, kde len odložíme deti, ale tam sa deti učia. Je to školské 

zariadenie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Všímam si, že buď sa nepočúvame Matúš, alebo, alebo, alebo dajak sa nechceme počuť. Tak 

jak som na začiatku začal, tak by som chcel záverom dokončiť. Že, že absolútne nepochybujem 

o kvalifikovanosti a o odbornosti pracovníkov, ktorí pracujú v školstve na rôznych pozíciách, 

učitelia, riaditelia, zástupcovia riaditeľov a celý odbor školstva. Takže ste profesionáli 

vyštudovaní a, a systém, prihlásil som sa aj na diskusiu, takže buďte takí dobrí prepnite. A tým 

pádom vlastne jeden dotazník na ktorý sa dá odpovedať veľmi vyplním. Je tu množstvo otázok, 

nechcem sa k nemu vracať. Veľmi rád, aby ste mali spätnú väzbu. Aj to vyplním, ako si myslím, 

že učiteľ dokáže, nedokáže vlastne naučiť dieťa a čo všetko sa učí. A ja toto vôbec 

nepochybujem nad tým, čo si Matúš hovoril, len vy ste profesionáli a svoj odbor si vy musíte 

zobrať do ruky a vy si ho musíte menežovať a vy si musíte tú koncepciu vytvoriť. Ja len o tom 

hovorím. Takže plne všetkým dôverujem, držím vám palce a ja verím tomu, že učíte deti hymnu 

a, a neviem čo. Takže, takže držím palce a tlieskam vám, len skúste v podstate, keď chcete 

dotazník tak urobiť taký, aby ste mali spätnú väzbu takú, ktorá, ktorá je do ruky chytiteľná, 

viete s ňou pracovať, prosím. Dobre? Nechcem ďalej tuná tie otázky rozoberať, mal som tu asi 

zo 10 takých zakrúžkovaných, nechcem to rozoberať, len skús pochopiť, nemusíš tak arogantne 

kývať nohou. Skús len pochopiť to, čo ti chcem hovoriť, počúvať a, a, a nič iné. Dobre?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Nebudem na všetko reagovať, naozaj nemusím. Ale podstatná vec 

bola povedaná na začiatku môjho príspevku, že rovnakou mierou ako do vzdelávacieho procesu 

vstupuje zriaďovateľ, vstupujú pedagógovia, musia vstúpiť rodičia. My ich potrebujeme. Ako 

ich potrebuje, ako ich potrebuje zriaďovateľ, tak ich potrebujeme my pedagógovia. Musia tam 

byť a musíme počuť ich názor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže vznikol kompromis. Som veľmi rád. Ešte niekto do diskusie, nech sa 

páči. Takže nikto sa nehlási. Ďakujem. Prepáčte. Uhm. Monitor. Ja sa ospravedlňujem. 

Poprosím pani Mgr. Alžbetu Tamásovú odboru, z odboru školstva. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem za slovo pán primátor. O tej koncepcii by som chcela toľko povedať, že po mojom 

nástupe hneď som zvolala komisiu, rozšírila som komisiu preto lebo si myslím, že keď sa tvorí 

koncepcia mesta tak majú právo tam byť aj stredné školy, aj špeciálna škola, aj poradne, aj 

neštátne školy a školské zariadenia. Hneď na prvom zasadnutí, teda porade, sme sa dohodli, že 

dáme pripraviť, resp. pripravíme my dajaké dotazníky pre všetky dotknuté osoby. Dotknuté 

osoby tzn. pre rodičov, pre žiakov dokonca 5 – 9, lebo oni už vedia sa vyjadriť ku týmto 

otázkam, že čo chcú, čo sa im páči, alebo čo by bolo treba zmeniť. Taktiež pedagogickým 

zamestnancom, takže my sme sa riadili vlastne na základe, na základe tejto dohody. Jeden člen 

našej komisie nám navrhol také riešenie, resp. on spolupracuje s poradňami aj z Čiech, kde už 

tie dotazník, tú formu dotazníkovú využívajú častejšie ako u nás. Takže my sme dostali od toho 

nášho člena, poslal nám jednu webovú stránku a z tejto stránky sme stiahli otázky. Tie otázky 

boli preložené do slovenčiny a boli prejednané s odborníkmi aj z praxe. To znamená boli 

prejednané s riaditeľmi, pán riaditeľ zo ZŠ Zlatej s tým pomohol, taktiež sme prejednali 

s kolegyňou, ktorá je dlhoročná odborníčka a učiteľka MŠ a taktiež s pánom Marekom 

Kmeťom, kto je odborník, vlastne pracuje v indícii a je, je odborník, ktorý spolupracuje aj 

s ministerstvom školstva. My sme každú jednu otázku spolu prebrali a ku každej jednej otázke 



40 
 

sme mali samozrejme dajaké pripomienky. A snažili sme sa tie otázky naformulovať tak, aby 

boli rozumné. A áno čo ste sa pýtali, že akým právom sa má vyjadriť, alebo môže vyjadriť rodič 

k tomu, že aký je kvalifikovaný ten pedagogický zamestnanec alebo nie je. Dosť často riešime 

na školách sťažnosti práve rodičov, práve rodičov, ktorí si myslia, že tento učiteľ, tento učiteľ 

nie je kvalifikovaný a čo tam hľadá. Takže my sme chceli dať možnosť rodičom aby sme, aby 

sme vlastne videli ich vnímanie celého procesu v školách, výchovno-vzdelávacieho procesu 

alebo konkrétne tých osôb, ktoré tam vyučujú. Nás veľmi zaujíma ako to oni vnímajú a či ich, 

oni ich považujú za kvalifikovaných. A teraz nechcem hovoriť o, o všelijakých certifikátoch, 

alebo o kvalifikovanosti, ale hovorím o tom, že ten rodič ako vníma toho pedagogického 

zamestnanca. Samozrejme my vieme, že, že oni nie sú v každom prípade, alebo väčšina z nich 

to nevie posúdiť, ale aj tak potrebujeme, potrebujeme aj túto spätnú väzbu od nich. A áno 

chceme spolu tvoriť tú koncepciu a, a preto robíme a preto boli tieto dotazníky aj aké dlhé, za 

čo som sa aj ospravedlnila rodičom aj na stránke mesta, aj na stránke škôl. Lebo veľmi dobre 

viem, že keď jeden zodpovedný rodič si sadne ku tomuto a chce na každú jednu otázku dať takú 

odpoveď, ktorú vieme potom použiť, tak to trvá. Takže veľmi pekne by som chcela aj touto 

cestou poďakovať týmto rodičom, ktorí nám s tým pomohli, lebo naozaj je to dôležité pre nás, 

keď chceme tvoriť, vytvoriť takú koncepciu, ktorá pomôže každému jednému obyvateľovi tu 

v Rožňave. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pani magistre. Ešte raz veľmi pekne chcem poďakovať, lebo som dojatý 

a vidím, že už tie slová boli presvedčivé. Hej, že chceme fakt tým obyvateľom mesta a hlavne 

deťom zvýšiť úroveň výučby a vzdelania. Takže do diskusie sa už nehlási nikto. Uzatváram 

diskusiu a poviem svoje posledné slová. Vážení páni poslanci, vážení prítomní program 

dnešného zasadnutia sme vyčerpali, prajem vám všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem 

pekne. 
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