
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 26. 09. 2019

p. primátor Michal Domik
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 8. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Vítam poslancov mestského 
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polícii, hlavného architekta a urbanistu 
mesta  Rožňava,  riaditeľov  príspevkových  organizácií,  konateľov  obchodných  spoločností, 
pani prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných. 
Konštatujem,  že  poslanci  mestského  zastupiteľstva  boli  na  zasadnutie  písomne  a  včas 
pozvaní. 
Z celkového  počtu  17  poslancov  je  prítomných  17,  teda  MZ  je  uznášaniaschopné.  Za 
overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Deménya a pána poslanca Drengubiaka. 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 
zasadnutia  mestského  zastupiteľstva,  ďalej  dozerajú  na  hlasovanie.  Povinnosťou 
predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho 
zasadania overená,  či  boli  vznesené námietky,  pripomienky a podobne. Ak neboli  podané 
námietky, pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané rozhodne o nich mestské 
zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení a prednesení overovateľmi. Oznamujem, že doslovný 
prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 12. 07. 2019 bol vyhotovený 
a overovateľmi podpísaný.

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 
v pozvánke, napríklad sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli 
a webovom sídle  mesta  v súlade  s novelou  zákona  č.  369/1990  Z.  z.  o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov.  Takže  dávam  hlasovať  o programe,  ktorý  bol 
zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo 17 poslancov. Za bolo 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  Ďakujem 
pekne.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Pekný deň prajem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým.  Tak ja mám tých návrhov hneď 
niekoľko. Postupne ich všetky prečítam. Najprv navrhujem zmeniť poradie bodu 13 a bodu 
12. Tzn. vymeniť tieto 2 body, lebo logicky to tak nasleduj....by to tak malo nasledovať. Ďalej 
navrhujem stiahnuť bod č. 14 z rokovania a tento bod by mal byť prerokovaný na najbližšom 
MZ. Navrhujem stiahnuť bod č. 17. Tak isto by bol prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí 
MZ.  Navrhujem stiahnuť bod č.  18/4,  kde je  potrebné  ešte  dotiahnuť niektoré  rokovania 
s dotknutými. Tak isto navrhujem stiahnuť bod č. 18/6 z toho istého dôvodu. Bod č. 18/11, 
ktorý by šiel tak isto na najbližšie zasadnutie MZ. A zároveň dávam návrh na doplnenie bodu 



Návrh schválenia čerpania úveru na krytie faktúr, ktorý by bol prerokovaný po materiáloch 
pani hlavnej kontrolórky, resp. po podnetoch pre pani hlavnú kontrolórku. Pred interpeláciami 
poslancov.  Tento  materiál  je  predkladaný  dnes  ráno  z podnetu  pána  primátora  z tým,  že 
mnohí z nás, nakoľko sme  sa nemali  možnosť oboznámiť s uvedenou problematikou pred 
samotným prerokovaním tohto bodu, navrhujem zaradiť potom krátku prestávku, kde by boli 
vysvetlené jednotlivé súvislosti kvôli čomu sa toto navrhuje a tak isto kde si páni poslanci 
môžu  tento  materiál  celý  v pokoji  preštudovať.  Keby  na  to  nemali  čas  v priebehu 
zastupiteľstva. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto má ďalšie návrhy? Dobre. Takže uzatváram diskusiu. Poprosím 
pána poslanca, aby vymenoval svoj prvý návrh. Budeme hlasovať o prvom návrhu. Nech sa 
páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
 Navrhujem vymeniť poradie bodov 12 a 13.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujte. Ďakujem.
17 za, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Poprosím pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh č. 2

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod č. 14. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 16, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

Poprosím pána Drengubiaka o tretí pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod č. 17.

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 14 poslancov, proti 1, zdržali sa 2 poslanci.

Poprosím o štvrtý pozmeňujúci návrh pána Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod č. 18/4.

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci.

O piaty pozmeňujúci návrh.



p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem stiahnuť bod č. 18/6 z rokovania.

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte. 
Za 14 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci.

Poprosím o šiesty pozmeňujúci návrh pána Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem stiahnuť bod č. 18/11 z rokovania. 

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci.

A o posledný pozmeňujúci návrh poprosím pána poslanca Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem zaradiť nový bod rokovania Návrh schvále... schválenia čerpania úveru na krytie 
faktúr za bodom rokovania Podnety pre hlavnú kontrolórku. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujte.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 

Ďakujem. A teraz by sme hlasovali za celkový pozmeňujúci návrh všetkých bodov. Prosím 
hlasujte.
Za 17poslancov, proti 0, zdržalo a 0 poslancov.

Ďakujem. Konštatujem, že zmena programu zasadnutia MZ bola schválená.

Vážení  občania.  V súlade  s rokovacím  poriadkom  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
občania  mesta  a ďalšie  osoby  majú  právo  vyjadriť  svoj  názor  po  prvé  v rozprave 
k prerokovanému materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci 
prihlásení poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie 
môže trvať najdlhšie 5 minút. Z odôvo...V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento 
časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
Po druhé  v dobe...v bode diskusia  občanov  ak  chcú  vystúpiť  k problematike,  ktorá  nie  je 
predmetom rokovania,  časový rozsah nesmie  presiahnuť  dĺžku  5  minút.  V odôvodnených 
prípadoch  môže  byť  tento  časový  limit  predsedajúcim  predĺžený,  ak  sa  na  tom  uznesie 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13-
tou hodinou a 13.30 hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na 
návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov.
Občania  maďarskej  a  inej  národnosti  majú  právo  hovoriť  na  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR 
SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov. 



Vážení  poslanci,  v  súlade  s  §  9  ods.  2  rokovacieho  poriadku  „poslanec  sa  považuje  za 
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vložené 
čipové karty, čipové identifikačné karty v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, 
aby  ste  pred  opustením rokovacej  miestnosti  počas  rokovania  čipovú  identifikačnú  kartu 
vybrali z hlasovacieho zariadenia. 
V  prípade  pochybností  dodržiavania  rokovacieho  poriadku  prosím  poslancov  o  promptné 
riešenie. 

Teraz pristúpime k bodu č. 2 Plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Rožňave
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Ďakujem pekne.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržali sa 0 poslancov.

Ďalej nasleduje č....  bod č. 3, ktorým je Informačná správa komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta
Poprosím predsedu komisie pána Pavla Burdigu o uvedení, uvedenie materiálu. Nech sa páči.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. prajem každému pekný dobrý deň. Kolegyne, kolegovia,  vážený 
pán primátor. Naša komisia sa zišla pár krát, aj keď máme tu, že zasadala v jeden dátum, ale 
aj viac krát sme sa stretli kvôli tomu, že tieto oznámenia neboli u niektorých poslancov včas 
odovzdané. Sme si mysleli, že každý má to svedomie a odovzdá to svoje daňové priznanie do 
toho dátumu, do ktorého ho mal, ale nevadí. Nebudem celý materiál čítať, lebo je to zbytočné. 
Ja si myslím, že každý mal možnosť si túto našu dôvodovú správu prečítať. Keď ste si pozreli  
niektoré dátumy, ktoré tam figurujú, tak sú tam dátumy marcové, aprílové, júnové, júlové ba 
dokonca aj augustové. Takže sú tam vymenovaní všetci poslanci, aj pán primátor. Kto v ktorý 
deň odovzdal svoje daňové priznanie presne. No a záver aspoň zhodnotenie našej komisie by 
som chcel prečítať, keď dovolíte. Túto zápisnicu sme vypracovali s tým, že sú tam uvedené 
dátumy  ako  som  spomínal  podania  u primátora,  u jednotlivých  poslancov  MZ  s tým,  že 
komisia nepodá podnet na začatie konania v zmysle zákona, ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z.  MZ v Rožňave,  pretože je  toho názoru,  že by si  mal  každý poslanec MZ zvážiť  svoje 
porušenie zákona a vyvodiť si z toho dôsledky sám pre seba. Sme trošku uvažovali nad tým, 
čo s tým urobiť, ale ja si myslím, že je to na svedomí každého poslanca ako s tým celým 
naloží.  Ja  si  myslím,  že  je  to  povinnosťou  každého  jedného  z nás  do  určitého  dátumu 
odovzdať svoje daňové priznania. Keď nadpolovičná väčšina vie odovzdať tak ja si myslím, 
že aj ostatní. Ja myslím, že bude to dostatočné pre tých, ktorí pozdejšie odovzdali. Určite mali 
k tomu  aj  svoje  dôvody  hej,  toto  si  povedzme  otvorene,  pretože  možno  niektoré  veci 
nepozbierali do toho dátumu, čiže chápem tieto veci, len nemalo by sa to naťahovať pomaly 
už do jesene, takže asi takéto zhodnotenie sme z toho urobili. A myslím, že to bude poučením 
aj do budúcna pre ostatných. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem všetkým prítomným aj televíznym divákom. Ja 
by som len chcel vysvetliť na margo svojho dátumu. Je mi ľúto, ale ja už pravidelne niekoľko 
rokov odovzdávam daňové priznanie k 1.  resp.  k 30.06.  nakoľko ako stavebná spoločnosť 
máme cash  flow nastavené  tak,  že  teda  využívame druhý daňový,  daňový termín.  Takže 
v súvislosti s tým, by bolo odo mňa nekorektné to dávať na koniec marca, pretože nemám 
hotové daňové priznanie,  takže  ja  z toho dôvodu.  A bohužiaľ  asi  to  bude fungovať  ďalej 



a komisia, mrzí ma, možno skôr či neskôr vyvodí voči tomu dôsledky, ale predpokladám, že 
sa to dá nejakým spôsobom legislatívne ošetriť, pretože ja z hľadiska týchto vecí, ktoré som 
uviedol nebudem mať inú možnosť aj do budúcna, len odovzdávať to takýmto spôsobom. 
Ďakujem veľmi pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási uzat... Aha. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobrý deň. Ja by som sa chcel ospravedlniť za týždeň oneskorenie. Bol zapríčinené kúpeľnou 
liečbou, ktorú som absolvoval do 04. 04. Takže ďakujem za pochopenie a porozumenie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Ďalej nasleduje bod č. 3 ktorým je Informačná správa komisie na ochranu verejného zá... 
prepáčte ospravedlňujem sa.
Nasleduje  bod  č.  4  programu,  ktorým  je  poslanecký  návrh  Mgr.  Drengubiaka  Rokovací 
poriadok MZ – návrh na zmenu.
Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Tak ako som aj do dôvodovej správy uviedol navrhujem to spoločne 
s pánom poslancom Burdigom, vyplynulo to z rokovacej praxe v tomto pléne a myslím, že by 
to zefektívnilo prácu celého MZ. Zároveň sú tam úpravy, ktoré riešia spôsob ospravedlnenia 
sa  poslanca,  aby nedošlo k zbytočným zmätkom,  nezrovnalostiam v evidencii  prítomnosti, 
neprítomnosti  poslancov.  Tak  isto  sa  stotožňujem  s návrhom  komisie  výstavby,  ktorá 
odporučila  nahradiť  slovné  spojenie  diskusia  občanov  novým  názvom  otázky  a podnety 
občanov,  takže  dávam  návrh,  aby  sa  to  zapracovalo  do  tohto  rokovacieho  poriadku. 
Konkrétne v §5 ods.  7 a tiež v §7a ods.  7 a celý tento rokovací poriadok, aby nadobudol 
účinnosť 15. 10. 2019. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo. Tiež som jeden z predkladateľov tohto materiálu,  tak len veľmi 
krátko. Tie body, ktoré boli niekedy v polovičke nášho zasadnutia tzn. tá diskusia občanov, 
ktorá sa teraz premenovala tiež je to môj návrh, aby sa to vlastne zefektívnilo to, že ľudia sem 
nemusia prichádzať na obed, ale hneď ráno, kde by sme ich vybavili a ja si myslím, že to aj je 
lepší prístup k našim občanom. Takže ja by som poprosil kolegov, aby sa stotožnili potom pri 
hlasovaní s týmto. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prajem  príjemný  deň  všetkým.  Tu  by  som  sa  akurát  trošku  zamýšľal  nad  tým,  že  naše 
rokovania sú v pracovný deň. Predsa len tá jedna hodina je možná že časti obyvateľov bližšia, 



jednoduchšie  navštíviť  toto zastupiteľstvo,  ako si  vybrať dovolenku prípadne na celý deň 
a prísť sem. Iba tak na zamyslenie. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. 
Nech sa páči.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

V     bode č. 5 pristúpime k     Návrhu na zmenu a     doplnenie poriadku odmeňovania predstaviteľov   
volebných orgánov mesta. 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. dovolím si uviesť aj tento návrh a krátke odôvodnenie, kvôli čomu sa MZ 
rozhodlo  vyjadrovať  odmenu  či  už  poslancovi  MZ,  predsedovi  komisie,  podpredsedovi 
komisie,  členovi  komisie  zo  základného  platu  primátora.  Podotýkam  základného.  Ide  tu 
o zjednotenie spôsobu určovania všetkých odmien volených funkcionárov mesta, nakoľko aj 
plat viceprimátora sa odvíja od základného platu primátora. Tzn., že po dlhých rokovaniach 
vzišlo niekoľko alternatív a v tomto momente si dovolím dať nový návrh s tým, že rešpektuje 
názory podľa môjho názoru najväčšej skupiny komisií,  resp. odborníkov, ktorí sú v týchto 
komisiách a akýsi prienik alternatívy č. 1 a č. 3. Čiže navrhujem, aby poslanec získaval, resp. 
dostával odmenu vo výške 3%-tá, predseda komisie 3%-tá, podpredseda komisie 2%-tá a člen 
komisie  1,5%-ta  zo  základného  platu  primátora.  Pre  občanov  mesta  uvediem  ešte  tú 
skutočnosť, že nakoľko sa bude odvíjať od základného platu primátora, prípadné zvyšovanie 
platu  primátora  v rámci  zákonných  možností  na  odmenu  poslanca,  alebo  člena  komisie 
nebude  mať  nijaký  vplyv.  Ide  vždy  zo  základného  platu  primátora.  Ďalej  na  základe 
odporúčania  niekoľkých  komisií  v bode  2,  konkrétne  finančnej,  podnikateľskej,  správy 
majetku a komisie výstavby, rovnako aj komisie kultúry, sa stotožňujem s tým, aby aj ostatné 
odmeny v tomto dokumente boli vyjadrené percentuálne. A to znamená, že v §7 a 7a ods. 1 
by  boli  percentuálne  platené  aj  sobáše  sobášiacim  vo  výške  0,3%  zo  základného  platu 
primátora  na  hodinu  a tiež  členstvo  v dozornej  rade  a dozornej  komisii  v príspevkových 
organizáciách mesta by bolo vo výške 1% zo základného platu primátora. Túto zmenu, tieto 
všetky zmeny navrhujem od, aby boli účinné od 01. 01. 2020. Týmto spôsobom vyjadrenia 
odmien  zabezpečíme  automatickú  valorizáciu  odmien.  Väčšinou  nie  je  politická  vôľa  na 
zvyšovanie odmien poslancov. Tu sa už dlhé roky nič takéto neudialo. Tento systém, ktorý by 
bol zhodný so systénom...systémom odmeňovania primátora a viceprimátora by zabezpečil, 
práve, že by, že by sa to odvíjalo od priemernej mzdy v NH, čo si myslím, že je korektné, 
lebo  každý  rok  sa  platy  či  už  veve...či  už  vo  verejnej  správe,  štátnej  správe  rovnako  aj 
vyjadrenie minimálnej mzdy upravujú. Myslím, že z mojej strany toľko. Ďakujem. 

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

p. poslanec Roman Ocelník
V podstate tento návrh vyšiel odo mňa ako zmenu, zmena systému odmeňovania. Čiže ako 
povedal  pán  kolega  Drengubiak  bude  sa  to  priamo  odvíjať  od,  od  ekonomických 
ukazovateľov štátu, takže do budúcna nebude treba nič riešiť. Bude sa to meniť samo. Takže 
úplne súhlasím s dohodou, ktorá vyšla z komisií a tento návrh podporím. Ďakujem.



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

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Dobrý deň všetkým kolegom.  Ja len na vysvetlenie  pre občanov.  Nie 
každý si je toho asi vedomý, lebo veľa občanov si, ktorí sa ma pýtali si myslia, že my ako 
poslanci  sme  platení  a nikde  nepracujeme.  Čiže  doteraz  bola  odmena  poslanca  50  eur 
v hrubom  mesačne,  vychádza  to  36  eurá  5  centov.  V dni,  keď  máme  zasadnutie  MZ  si 
musíme buď zobrať dovolenku, alebo neplatené voľno. Pričom v prípade neplateného voľna 
doterajšia  odmena  nepokrývala  ani  ušlú  mzdu.  Ja  chápem,  že  je  to  dobrovoľná  verejná 
funkcia,  ktorú  tu  vykonávame  a ide  nám  o to  pomôcť  verejnému  životu  v Rožňave,  ale 
nemyslím si, že by sme to mali dotovať z našich rodinných rozpočtov. Preto sa prikláňam 
k tomu názoru, že 3%-tá ako tu boli navrhnuté odmena pre poslanca sú adekvátne. Ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Súhlasím tiež  s týmto systémovým krokom.  Vzhľadom k tomu,  že odmeňovanie  všetkých 
tuná spomenutých bude systémové a bude rásť, resp. možná klesať na základe toho ako bude 
rásť plat primátora. Plat primátora bude taktiež rásť automaticky, lebo je určený zákonom ten 
základný plat, takže ten sa tiež nebude schvaľovať, ale bude rásť automaticky. Chcel by som 
sa len tak opýtať komisií, alebo klubu poslaneckého, alebo kolegov, že na základe čoho je 
také  široké  spektrum  týchto  percent  a,  a,  a nevznikla  nejaká  dohoda  medzi  komisiami, 
poslaneckým  klubom,  za  čo  by  sa  malo  zahlasovať?  Nejaký  kompromis,  konsenzus.  Na 
základe čoho je taká široká škála tých percent. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. S faktickou poznámkou pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja len toľko odpoviem kolegovi Balázsovi, že nerobia sa spoločné zasadnutia komisií, kde 
sa to, by sa to dalo zjednotiť. Čiže každá komisia dala nejaký návrh. Výhodu mali povedzme 
tie komisie, ktoré zasadali neskôr a už mali informácie od tých predchádzajúcich a mohli sa 
k tomu buď prikloniť k nejakému návrhu, alebo nejak navrhnúť niečo veľmi podobne blízke. 
Takže je to v podstate na nás, aby my sme potom zjednocovali tie návrhy komisií. Ďakujem.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo, ja len na dovysvetlenie. Tak ako povedal kolega Kuhn každá komisia si 
navrhla nejaké tie percentá a práve tento môj návrh posledný zohľadňuje návrhy, je akýmsi 
prienikom týchto komisií, ale aj prienikom názorov väčšiny poslancov nie len z klubu, lebo 
podieľal sa na tom aj kolega Ocelník, ktorý tak isto viedol so mnou diskusiu na túto tému.  
Takže je to prienik či už komisií tak isto aj poslancov. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Dobre. Takže uzatváram diskusiu. Poprosím 
pána Drengubiaka, aby vymenoval svoj pozmeňujúci návrh. Alebo povedal.



p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V bode 1...V bode 1 navrhujem zmenu časti 2 § 4 ods. 1 a §6 ods. 1 a §7 a 7a ods.1 poriadku 
odmeňovania volených predstaviteľov mesta Rožňava podľa návrhu poslanec 3%-tá, predseda 
komisie  3%-tá,  podpredseda  komisie  2%-tá,  člen  komisie  1,5%-ta  zo  základného  platu 
primátora. 

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

Poprosím vás hlasujme o celkový návrh. Aha. Bol pozmeňujúci? Aha. Dobre takže hlasujeme 
o bode 2. Takže nefunguje ovládanie. Takže dáme odznovu. Ďakujem pekne. 
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Teraz by som dal hlasovať za celkový návrh. Prosím hlasujte.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.

V bode č. 6 nasleduje Zmena člena Komisie sociálnej, zdravotnej a     bytovej.   
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Táto zmena vyplynula z určitých skutočností. Pán Buza, ktorý bol členom 
komisie od začiatku zmeni...  zmenil pracovné pôsobisko. Ja by som sa mu aj touto cestou 
osobne, aj v mene komisii chcel poďakovať. Bol prínosom, preukázal vysokú odbornosť a cit 
pre  túto  problematiku  a zaželal  mu  v novom pôsobisku veľa  úspechov a osobnej  pohody. 
Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. V prípade, ak nebude doplnený ďalší návrh na člena komisie a bude 
iba tento jeden návrh nevidím dôvod na vykonávanie tajnej voľby a teda navrhujem v takom 
prípade voľbu verejnú. Ďakujem.

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

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Prihováram sa ako predseda komisie. Nevidím dôvod tak jak pán Drengubiak zdôvodnil, aby 
sme tu niečo komplikovali. Navrhovaný nový člen, staronový člen komisie, bol v minulosti 
tak isto stálym členom komisie. Bol, prihováram sa za jeho, jeho zvolenie. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o vymenovanie člena ešte 
raz. Navrhovaného.



p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V prvom rade som navrhol voľbu verejnú a v druhom rade budeme tak, ako to je v odporúčaní 
od komisie sociálnej,  zdravotnej a bytovej hlasovať o zvolení  za člena Komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej Mgr. Csabu Šimona. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Za verej...jaj. Prosím hlasujme za verejnú voľbu.
Za 16 poslancov, proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem.

A teraz hlasujme za pána Šimona. Prosím hlasujte.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

Takže v     bode č. 7 nasleduje návrh na zriadenie Komisie pre rómsku komunitu  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel by som sa opýtať, či vlastne, jednak tých komisií je viac ako bolo v minulosti už teraz. 
Ďalšou komis...ďalšou komisiou pravdepodobne zase by sme zaťažili mestský rozpočet a či to 
nie je trošku dajaká taká pozitívna diskriminácia určitej časti obyvateľov, že iba  komisia pre 
rómsku komunitu. Čo potom s ostatnými. Takže by som zvážil, či nám treba ďalšiu komisiu. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. S faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja toľko...

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  pekne  za  slovo.  ja  zareagujem  na  kolegu  Balázsa.  Plne  sa  stotožňujem  s jeho 
návrhom a rovnako s stotožňujem s návrhom všetkých...  Čas  bol? A už len...  Takže určite 
budem proti a stotožňujem sa sním. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som vlastne len to chcel povedať, že, že nezaznelo pri zdôvodňovaní návrhu tá informácia, 
že tento návrh bol prerokovaný v siedmych komisiách a ani jedna komisia neodporúčala. Že 
by bolo, je to vhodné, vhodné povedať pre občanov, aby neboli prekvapení, že sa o tomto 
návrhu nediskutuje a rovno proste budeme hlasovať a neviem teda ako dopadne hlasovanie. 
Predpokladám, že teda asi, asi nebude schválený, ale teda jeden z dôvodov je ten, že ani jedna 
z komisií to neodporúčala. Neviem teda za ostatné komisie, ale vo finančnej komisii tam tá 
výhrada bola, že jednak nie je popísané vlastne v tom návrhu, že, že aká by mala by náplň tej 
komisie a tak isto bolo to tak zvláštne zdôvodnené, že to má byť ako komisia pre, pre rómsku 
komunitu v severnej časti mesta. Tak sme sa zamýšľali, že prečo len v severnej časti. Ak by 
teda mala byť nejaká komisia pre, pre rómsku komunitu tak potom by sa mala týkať celého 
územia  mesta  aj  Rožňava  bane  atď.  Čiže  ten  návrh  sme považovali  za,  za  nedostatočne 



pripravený, nezdôvodnený. Preto sme neodporúčali a teda ostatné komisie tiež neodporúčali. 
Ja budem teda hlasovať proti. Ďakujem.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne. Ja myslím, že keď sa rozpamätáme aj do minulých období tak už takúto 
komisiu sme aj zriadili dokonca. Nefungovala tak, ako sme si predstavovali a trošku keď tak 
sa zamyslím na tom neexistuje len severná časť, ale je tam ešte aj Rožňava baňa atď., atď. 
Možno je to na diskusiu a samozrejme na zváženie. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Ja  ako  pamätník  potvrdzujem  slová,  ktoré  tu  z minulosti  a teda  odzneli 
a z minulosti  sú  skúsenosti.  V neposlednom  rade  len  doplním  toľko,  že  v súčasných 
komisiách mnohí z nich sú zastúpení obyvatelia rómskeho etnika, takže tiež nevidím dôvod 
na samostatnú komisiu. Ďakuje.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusii? Nikto. Takže uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 0 poslancov, proti 15-ti poslanci, zdržali sa 2 poslanci. Ďakujem pekne. 

V     bode  č.  8  nasleduje  poslanecký  návrh  Mgr.  Drengubiaka  Návrh  na  udelenie  odmeny   
pána...pánovi Mgr. Keményovi
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Uvediem  tento  materiál,  nakoľko  som  predkladateľom  uvedeného 
materiálu.  Už  na zasadnutí  tuším to bolo v mesiaci  marec som navrhoval pre pána Mgr. 
Keménya odmenu za prácu predsedu výkonného výboru participatívneho rozpočtu a za týmto 
návrhom  si  stojím,  nakoľko  som  mal  tú  česť  byť  v tom  výkonnom  výbore  minulý  rok 
a oceňujem  jeho  prácu.  Čiže  tento  návrh  je  za  prácu  v roku  2018  na  pilotnom  ročníku 
participatívneho rozpočtu a ešte raz mu týmto ďakujem, koľko času a energie venoval tomu 
pilotnému ročníku. Ďakujem

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo, ja sa chcem poďakovať aj kolegovi poslancovi Drengubiakovi, že 
ho napadlo práve takéto, lebo ja si myslím, že náš kolega Diny si túto vec z tohto hľadiska 
a z hľadiska  participatívneho  rozpočtu  zaslúži,  pretože  bol  medzi  prvými,  ktorý  rozbiehal 
práve tento projekt a nebolo to ľahké. Tí ktorí ste sa toho aj zúčastňovali v minulosti, ja si 
myslím, že je to obrovská práca rozbehnúť takúto vec a vlastne dať ju úplne do konca tak ako, 
ako sa tu aj stalo, že boli aj obyvatelia Rožňavy spokojný. Takže dúfam, že aj do budúcna si 
z tohto zoberieme príklad a dúfam, že aj do budúcna budeme využívať prácu nášho kolegu. 



Takže ešte raz aj z tohto miesta ja sa mu chcem poďakovať tiež za ten rok 2018-ty. Ďakujem 
Diny. 

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

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za uznanie a príjemné slová a aj ten stimul. Nebudem hlasovať samozrejme sám za 
seba, len na .... nejaké tie vnútorné taká reakcia. Je to tímová práca takže, niekto to musí 
zastrešiť. Ja by som sa ešte raz touto cestou chcel poďakovať všetkým tým, ktorý v minulosti, 
čí  to  boli  členovia  výkonného výboru,  ale  najmä  samotní  obyvatelia,  ktorí  pochopili  túto 
myšlienku,  úplne  sa  jej  zhostili  a zrealizovali  svoje  zámery.  Sme v procese  v tom prvom 
ročníku tak isto, takže verím, že určité to nadšenie a ten impulz minulosti sa zúročí  aj v tomto 
nastávajúcom období 2019/2020. Ešte raz ďakujem všetkým. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.

V     bode č. 9 máme výročnú správu mesta za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018  
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec. 

V     bode č. 10 programu nasleduje rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií   
a     príspevkovej organizácia Mestského divadla Actores  
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram, prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci. 

V     bode č. 11 nasleduje Plnenie rozpočtu Technických služieb Mesta Rožňava k     30. 06. 2019  
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem

Teraz prejdeme k zmene, takže preskočíme body, takže bod č. 13 môžem, môžem ho nazvať 
12. Dobre, takže ho nazvem dobre. V     bode č. 12 pristúpime k     návrhu na schválenie 1. Zmeny   
rozpočtu Technických služieb mesta Rožňavy
Otváram diskusiu. Nech sa páči p. poslanec Bolaček. 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za  slovo.  Chcel  by  som iba  na  dovysvetlenie   povedať  ako  predseda  Dozornej 
komisie  technických  služieb  mesta  Rožňava.  Dozorná  komisia  odsúhlasila  návrh  zmeny 
rozpočtu,  berie ho na vedomie s dodatkom – zmena rozpočtu neodzrkadľuje v plnej miere 
služby  a práce  už  vykonané  ako  aj  objednané  na  základe  požiadaviek  zriaďovateľa,  čiže 
mesta. Ide o práce napr. o budovanie chodníkov na Vargovom poli, ktoré už boli vykonané 
nad rámec zvýšenia, alebo zmeny tohto rozpočtu pre technické služby, ale ešte nie sú v plnej 
miere odzrkadlené v, v tomto materiály na zmenu. Čiže do budúcna očakávame ďalší návrh 
na  zmenu  rozpočtu,  kde  sa  bude zase  navyšovať  za  už  vykonané  alebo  objednané  práce 
mestom. Ďakujem. 

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



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem  sa  opýtať,  nemáme  odhad,  neplánujeme  na  technických  službách,  že  čo  ešte 
plánujeme urobiť, koľko to bude stáť a,  a tým pádom by sme vedeli,  čo schvaľujeme, čo 
očakávame, ako sa to odzrkadlí na rozpočte technických služieb. Hlavná otázka je ohľadne 
toho plánovania. 

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

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Áno odhad to samozrejme je, tento sa ale pravidelne mení na základe 
ďalších objednávok od mesta, prirodzene. Pričom aj to plánovanie je, bolo robené niekedy na 
začiatku roka a na základe zmien v objednávkach sa toto plánovanie priebežne aj mení. Pán 
riaditeľ  technických  služieb  má  tieto  údaje  k dispozícií.  Niektoré  sú  súčasťou  aj  daného 
predloženého materiálu. Ďakujem.

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

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja  by  som  chcel  poprosiť  teda  hlavnú  ekonómku  mesta,  keby  vysvetlila  lebo  teda  takú 
informáciu  sme  dostali  na  finančnej  komisii,  že  v podstate  ide  o presun  peňazí  z jednej 
kapitoly  do druhej.  Že  ide o presun peňazí,  ktoré boli  plánované na opravy,  opravy ciest 
komunikácií a ale pôvodne sa v rozpočte uvažovalo, že to pôjde dodávateľským spôsobom. 
A teda táto suma sa presunula z tejto rozpočtovej kapitoly do, do technický služieb, keďže, 
keďže sa to oprava tých chodníkov sa realizuje prostredníctvom technických služieb. 

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, dobrá otázka. Lebo keď je to tak, tak, ale všetka úcta k zriaďovateľovi, ale aj mesto už 
vie, že čo si objednalo a čo si ešte najbližší mesiac dva kým sa dá vonku robiť objedná. Takže 
aj tak si myslím, že sa dá odhadnúť, že čo si mesto objedná a koľko to bude stáť. Nemusíme 
takto operatívne riešiť, že no ešte 3 metre chodníka opravíme. Skúsme tomu dať dajakú hlavu 
a pätu a bude ten .... možnože nebudeme musieť toľko ten rozpočet schvaľovať. 

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

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ja len s faktickou poznámkou som chcel.

p. primátor Michal Domik
S faktickou.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček



Vyjadrím sa  len  k jednému bodu napr.  ako som spomínal  ukladanie  zámkovej  dlažby na 
chodníkoch na Vargovom poli. V danom materiály je vyčíslená suma  76 800 my už vieme, 
že táto suma už aj vykonaných prác je vyššia. Ide o účtovné operácie, ktoré v danom čase 
nám, alebo technickým službám boli povedané, že sa môžu urobiť iba v danej výške 90 000. 
A z tohto účtovného dôvodu sa to bude musieť do budúcna navyšovať.  Ale predstavitelia 
mesta ma môžu opraviť, keď to chápem inak. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ešte, ešte predtým ako dal by som slovo pani Leskovjanskej. Tak jedná sa o to, že máme dosť 
veľké  úspory  či  na  komunálnom  odpade,  aj  v mestských  lesoch  máme  celkom  dobre 
výsledky. Tieto peniaze sú presunuté na Vargové  pole, aby boli dokončené všetky chodníky. 
Chceme tam opraviť všetky chodníky. Chceme zrevitalizovať všetky trávnaté porasty, chceme 
tam vybudovať  2  detské  ihriská,  chceme  tam vybudovať  4  kontajneroviská  a toto  všetko 
s tým, že nepoužijeme žiadny úver, ale z usporených peňazí toto vieme presunúť na technické 
služby. Takže po dohode s pánom riaditeľom riešime stále toto čo sa urobí, tak vieme my tu 
v rozpočte  tie  peniaze  sme našli.  Boli  tam,  bola tam suma 56 tisíc  na opravy chodníkov 
Vajanského a bola tam na  Ernesta  Rótha,  ale  chceme to robiť  systematicky,  že  tento  rok 
urobíme, skompletizujeme celkom Vargové pole. Opravíme všetky chodníky a toto čo som 
nedávno vysvetlil. Potom by sme chceli budúci rok opraviť všetky chodníky na Čučmianskom 
sídlisku. Postaviť tam ihriská, chodníky a tak isto trávnaté plochy a tak isto kontajneroviská. 
Tretí rok Podrákoš a okolie a štvrtý rok by bol Juh. Takže asi takýmto, takýto systém sme do 
toho vložili  a,  a ešte  na  Vargovom poli  pôjdu ešte  20 nových lavičiek.  Budú vymenené. 
Takže. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán primátor v podstate všetci toto chceme a veľmi držíme palce, aby toto takto išlo ďalej. Ja 
sa  zamýšľam nad tým,  že  už  teraz  vieme,  čo  ideme schvaľovať  zmenu  rozpočtu,  tak  tie 
peniaze nestačia. Ale my ideme schváliť niečo, čo už teraz vieme, že už v tejto chvíli je tých 
peňazí málo. Tak či to nedokážeme trošku lepšie plánovať a schváliť taký rozpočet, aby tých 
peňazí  stačilo  pre  tie  technické  služby.  Len  o to  mi  ide.  Ale  toto  všetci  chceme.  Aj  tie 
chodníky a Vargovom pole. Nielen o Vargovom poli o celom, celej Rožňave hovorím. Aj tie 
ihriská chceme, takže to kvitujem. Len ohľadne plánovania sa pýtam. Lebo teraz už vieme, že 
tých  peňazí  ideme  schváliť  málo.  Či  by  sme  ich  nemali  viac.  Tak  znie  otázka,  tak 
jednoduchšie povedané. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Poprosím pani Leskovjanskú o dovysvetlenie.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Dobrý deň prajem. Tak k tej zmene rozpočtu. Keď sme pripravovali prvú zmenu rozpočtu, tak 
sme s pánom riaditeľom z technických služieb sedeli na tejto príprave. Ale z toho dôvodu, že 
v tom rozpočte, v schválenom rozpočte a predloženom návrhu na zmenu rozpočtu boli chyby, 
boli  nedostatky a vychádzala  som z tých údajov,  ktoré mi oni predložili,  ja som nevedela 
väčšiu zmenu im dať.  Pretože oni mi nepredložili  komplet  tak materiál,  ako by mal  byť. 
A jedno negatívum ešte bolo to, že v tom čase, keď ja som to pripravovala, tak pán riaditeľ 
nebol prítomný a potom zase ja som odišla na dlhšiu dovolenku. Čiže my sme sa dohodli 
potom aj telefonicky, nám to tak v podstate vyšlo, že on mi oznámil, že mu chýba do 3 tisíc 
eurá, čo som povedala, že dá sa v priebehu ďalšej zmeny, prípadne rozpočtovým opatrením 
pána primátora doriešiť. To čo on mi predložil, tak to čo mi do tej prvej zmeny predložil, čo 



sa týkalo opráv na Vargovom poli,  tak pokiaľ ja viem tam bolo, to čo bolo urobené bolo 
všetko premietnuté.  S tým, že ja som mu aj to povedala, že ja momentálne nemám voľné 
finančné prostriedky na to, aby som tam dokázala momentálne všetko premietnuť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Poprosíme aj pána riaditeľa technických služieb o vyjadrenie. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Dobrý deň prajem. Prvý návrh, ktorý v podstate išiel  k zriaďovateľovi,  bola tam vyčíslená 
suma, ktorá predpokladá práce, ktoré sa môžu vykonať vlastne do konca tohto roku. Aj s tými 
m2 aj so sumou. Ale tak ako pani hlavná ekonómka povedala sme sa dohodli teda finančne, aj 
z časových dôvodov, aj z finančných dôvodov, že momentálne pôjde táto suma na schválenie 
a teda, aby sme mohli pokračovať v tých prácach a mohli ich vykonávať. Počítame, že do, do 
tých Vianoc, tak budeme určite potrebovať ďalšie finančné prostriedky. Kvôli tomu teda to 
neodzrkadľuje celú predpokladanú výšku prác, ktoré ešte plánujeme urobiť. Ale robíme do 
konca roka. Ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kvitujem to, že všetko robíme, alebo sa snažíme robiť vlastnými silami, vlastnou zámkovou 
dlažbou,  vlastnými ľuďmi. Určite  je to lacnejšie,  lepšia je kontrola,  takže,  takže veľmi to 
kvitujem.  Pán primátor  hovoril  v podstate  pred chvíľou o úsporách.  Vymenoval  množstvo 
úspor. Takže v podstate tým pádom by som chcel poprosiť, aby sme dostali viac svetla do 
toho,  že  keď  sú  také  úspory,  akože  im  nevieme,  tým  technickým  službám  navýšiť  tie 
prostriedky. Toto by som poprosil dajakou formou vysvetliť. 

p. primátor Michal Domik
Keď, keď môžem k tomu povedať. Chceme to systematicky, aby sme mali tam prehľad. Hej. 
Chceme, nechceme skákať, že teraz dáme len na blint dajakých 200 tisíc, ale všetko aby malo 
aj hlavu aj pätu. Ako bolo už spomenuté, pani hlavná ekonómka bola na dovolenke, tak sme 
to nechceli tak, že teraz to prestrelíme a 200 tisíc, 300. Chcem aby trošku, aby sme v tých 
číslach mali prehľad, hej, takže aby čo sa týka 14-teho platu a tieto veci, ktoré v minulosti 
neboli, tak aby aj toto bolo tam zahrnuté a hlavne tie dôležité veci. Aby tam boli. Hej a teraz 
tak isto počítame a ja sa pozriem na rozpočet a pozriem, ktoré veci sa nebudú robiť tento rok 
a sú na to peniaze, tak tieto peniaze presuniem smerom na technické služby. Tie veci, ktoré 
nevieme použiť, alebo vlastne tie peniaze, ktoré tento rok nepoužijeme, hej, tak presunieme. 
Napr. bolo tam osvetlenie za 25 tisíc, ale tento rok sa napríklad nepoužijú tieto peniaze, tak 25 
tisíc dáme smerom na technické služby, aby pokračovali v tých prácach. Aby už toto sídlisko 
bolo kompletne zrekonštruované. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kemény. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nechcem odbočovať od témy a hovoriť o číslach, ale viac menej ako dotknutý v tej 
lokalite,  v ktorej  bezprostredne  bývam,  na  tomto  sídlisku.  Asi  posledný  mesiac  a pol  je 
koncentrácia  týchto  činností  a,  a rekonštrukčných  prác  v okolí  Vajanského a MŠ na  Ulici 
Vajanského a Hviezdoslavovej ulici, kde bývam. Takže chcem aj osobne aj...sa poďakovať 
a vyjadriť uznanie aj v mene obyvateľov za...aj napriek práci, ktorú, teda problémom, najmä 
personálnym,  za  súčinnosť,  koordináciu,  ktorá  tam prebieha.  Som dennodennou súčasťou 



toho. V neposlednom rade treba povedať aj to, že aj vďaka minulému obdobiu, kedy sa tá 
technika nakúpila, teraz je vidieť a sám som zistil, že tá súčinnosť a tá, tá, tá práca prebieha 
plynulejšie, ľahšie. Takže treba v tom pokračovať a verím, že k spokojnosti obyvateľov dôjde 
k výraznej zmene na celom území mesta. Ešte raz veľká vďaka.

p. primátor Michal Domik
Ďakujeme pekne. Nikto sa nehlási do diskusii. Takže uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne.

V     bode  č.  13  nasleduje  Návrh  na  schválenie  1.  zmeny  rozpočtu  mesta  v     rátane  zmeny   
rozpočtových organizácií na rok 2019
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

Bod č.  14 bol stiahnutý,  takže prejdeme na bod  č.  15 Zásady pre určovanie vyhradených 
parkovísk, miest a     držiteľov preukazu – tu mám ŤZP  
Ťažko, ja ZŤP som, zdravotne ťažko postihnutý takže zato. Dobre. Takže s ŤZP. Otváram 
diskusiu.  Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Stotožňujem sa s návrhom a odporúčaním komisie ochrany verejného poriadku a navrhujem 
alternatívu č. 2.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Mne len ten lingvisticky nesedelo prečo je to 500 m, 250 m. Prečo tam nie je 
do  250 m.  Takže  navrhujem,  aby  tam bola  predložka  či  to  bude  už  500 alebo  250.  Do 
vzdialenosti 250, 500 m. Ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Tiež  iba  formálna  chyba.  Podmienka  §  3,  ods.  3  písm.  g),  nie  písmeno  h,  keďže  to  sa 
v materiály nenachádza. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Drengubiaka o pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
V podstate si osvojujem návrhy mojich 2 kolegov a myslím, že môžeme o celom materiály 
tým pádom hlasovať jedným hlasovaním. Nie je nutné o každej kozmetickej zmene hlasovať 
osobitne.  Keď kolegovia  súhlasia.  Tzn.  navrhujem alternatívu  č.  2  so  zmenou  predložky 
a s úpravou číslovania tak, aby to sedelo tak, ako má. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.



Poprosím vás hlasujme o celkový návrh.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
   
V     bode č. 16 nasledujú Zásady hospodárenia s     majetkom mesta – návrh na doplnenie  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý  deň.  Ďakujem  za  slovo.  Pred  prerokovaním  bodu  poprosím  predsedajúceho 
o vyhlásenie 15 minútovej prestávky. Ďakujem. Dôvod jednoduchý. Ujasnenie si ešte detailov 
k tomuto bodu, aby sme vedeli s kľudným svedomím hlasovať. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Vyhlasujem potom 5 minútovú  prestávku.  Alebo dáme hlasovať?  Dáme 
hlasovať za 15 minútovú, 5 minútovú? Stačí? Dobre tak 15. Dobre. Takže dávam hlasovať za 
15 minútovú prestávku. Nech sa páči. Ďakujem pekne.
Za 13 poslancov, proti 0 zdržalo sa 0 poslancov. Takže vyhlasujeme 15 minútovú prestávku. 
Ďakujem. 

Takže  o chvíľu  budeme  pokračovať.  Takže  po  prestávke  pokračujeme.  Takže  začneme 
odznovu. 
Bod č. 16 Zásady hospodárenia s     majetkom mesta – návrh na doplnenie  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Vážený  pán primátor,  vážení  kolegovia.  Navrhujem aby  sme,  aby  sme  hlasovali  o tomto 
materiáli bez prílohy č. 3

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Že áno. Súčasne treba, v podstate sem tam sú v texte odvolávky na tú prílohu, takže aj to tam 
bude  samozrejme  bez  toho.  Ale  ja  hlavne  kvôli  čomu  sa  chcem  ozvať  tak  je  to  vecné 
bremeno. Kvôli, z akého dôvodu ideme znižovať cenu za vecné bremeno na 1/3-nu. Nevidím 
dôvod. Lebo keď raz dakto osadí kábel pol metra, meter do cesty, ten pozemok sa stáva pre 
mesto  nevyužiteľným  a my  ideme  znížiť  cenu  za  poplatok  za  vecné  bremeno  na  1/3-nu 
v texte.  Dôvod nech  mi  niekto  vysvetlí,  lebo  nechápem.  Myslím  si,  že  to  sú  tiež  ďalšie 
peniaze, ktoré do budúcna budú chýbať z rozpočtu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. By som poprosil pani prednostku o vyjadrenie.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň prajem. Ja by som len trošku upriamila pozornosť pána poslanca Balázsa. Nejde 
o zníženie ceny, ale tá cena sa odvoláva práve na tie východiskové ceny, ktoré sú v tej prílohe 
č.  3.  Čiže  z toho  1/3-na.  Lebo  doteraz  sme  dávali  túto  cenu  vypočítať  znalcom.  Znalec 
vypracoval odborný posudok. Tam tá cena vychádzala okolo...medzi 6 – 8 eur za m2. Takže 
o zníženie by ísť nemalo. Tak isto sme riešili niekoľko prípadov, kedy náklady na zriadenie 



vecného bremena boli vyššie ako samotná odplata, pretože bolo potrebné urobiť porealizačné 
zameranie, geometrický plán a ešte odborný posudok. Takže tam v takomto prípade dávame 
ten paušál 200 eur. To boli jednoduché prípojky, kde ten zásah bol 5, 6 m dĺžka. Takže to sú 
takéto jednoduché  prípady.

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V tej prílohe, tak jak pani prednostka teraz nepriamo povedala, aj mne sa zdá, že sú tie ceny 
navýšené. Tzn. keď nejaký občan mesta sa dostane do dajakej núdze, že potrebuje časť nejakú 
nášho pozemku, tak tie ceny sme premrštili,  aby, aby sme mali príjem v rozpočte, čo áno 
v prvom rade potrebujeme vlastne rozpočet mesta naplniť, ale ja si myslím, že v tej prílohe by 
mali byť trhové ceny. Ktoré by mali byť východzie ceny pre, pre rôzne súťaže, alebo resp. 
štartovacie  ceny pre predaj pozemkov a na základe znaleckých posudkov sa tie ceny dajú 
navyšovať. Tzn. to by mali byť minimálne nie premrštené trojnásobne. Lebo tým pádom, keď 
niečo budeme predávať za trhovú cenu, tak, alebo vlastne ohodnotíme na trhovú cenu, tak 
vlastne s tým vecným bremenom sa dostávame len na 33% tej ceny. Takže ja keby som mohol 
navrhnúť, ja by som to vecné bremeno nechal v pôvodnom stave tak, jak bolo, lebo ten trh si 
aj tak časom ukáže, že my nebudeme vedieť tie pozemky predávať za trojnásobok. Hej. Podľa 
tohto keď, keď, keď ideme teraz znižovať cenu za vecné bremeno na tretinu. Ja by som §15a, 
ods. 3 nechal v pôvodnom znení. Ten pozemok je ďalej pre mesto nepredajný, nevyužiteľný, 
obrazne povedané ten optokábel alebo plynové potrubie tam už leží. Ten pozemok pre mesto 
už hodnotu nemá. Ja by som navrhol vypustiť túto zmenu a nechať pôvodné znenie. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď môžem k tomu dačo povedať. Nebol som pri príprave tohto materiálu a ja som 
tak isto šokovaný s tými cenami, čo vlastne v tej prílohe č. 3. S pani...zato sme si dali aj tú 
prestávku, že vlastne ma upozornili, že niečo také je. Pre mesto ako my nemôžme diktovať 
takéto vysoké ceny, nakoľko mesto potrebuje kúpiť pozemky do... pre seba a nie predávať. 
Takže  sami  sebe  by  sme  si  uškodili  s tým,  že  by  sme  si  navýšili  cenu  za  m2 v týchto 
lokalitách. Takže určite sme to dali rýchle aj stiahnuť, ale asi ten materiál celkovo by som dal 
stiahnuť, aby som bol aj pri tom a tak isto všetci, aby sme boli pri tom na dopracovanie, lebo 
je tu strašne veľa chýb. Takže, keď súhlasíte, dávam návrh na stiahnutie, aby sme zbytočne 
potom nehľadali  chyby. Je tu strašne veľa chýb a zbytočne by sme asi diskutovali  možno 
hodinu,  alebo  dva.  Takže...  Ale  nech  sa  páči.  Aha.  Ešte  poprosím  pani  prednostku  na 
dovysvetlenie. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len chcela  ešte na to poukázať,  že tento návrh na zmenu §15a bol predložený 
komisii v čase, keď ešte komisia nerozhodla o tých východiskových cenách o hodnote. Takže 
ani my sme nepočítali s tým, že napr. v tej stabilizovanej zóne to pôjde po 120 eur za m2. Ja 
som počítala nejakých 40 alebo 50 eur ako sú bežne trhové ceny. Ale no určite 120 eur za m2 

reálna cena východisková pre výpočet vecného bremena nie je. 

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs



Ja s pani prednostkou plne súhlasím, akurát si myslím, že,  že,  že možnože z tých komisií 
nevyšiel v ideálnom kontexte ten materiál a takto ako je, v tomto kontexte, by som súhlasil 
s pánom primátorom, aby sme ho stiahli,  aby sa dopracoval, lebo takto ten materiál trošku 
pokrivkáva. Tak jemne povedané. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. No ja som v podstate chcel navrhnúť to, čo 
už navrhol teraz kolega Galá...Balázs, stiahnuť materiál. Čiže dávam oficiálny návrh, aby sa 
hlasovalo o stiahnutí tohto materiálu. 

p. primátor Michal Domik
Dobre takže ja by som dal potom hlasovať za stiahnutie tohto návrhu na podnet pána Balázsa 
aj taktiež na podnet pána Kuhna. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

V bode č. 18 pristúpime k majetkovo-právnym záležitostiam 
V     bode 18/1 Katarína Bernáthová, Čučma – žiadosť o predaj pozemku mesta  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Vzhľadom na to, že ani komisia výstavby, ani komisia finančná neodporučila schváliť predaj 
pozemku dávam návrh, aby sa hlasovalo proti. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Alternatíva  2  je  neprijateľná?  Uhm.  Dobre.  Takže  máme  to  vydiskutované. 
Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 0, proti 12, zdržalo sa 5 poslancov. Ďakujem pekne. 

Bod č. 18/2 Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov – zverejnenie zámeru 
priameho predaja pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Balázs. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel  by  som  sa  tuná  pri  tomto  bode  zastaviť.  Samozrejme  najväčšiu  váhu  v týchto 
finančných veciach má finančná komisia.  Jedná sa o okrajovú časť mesta,  chce sem prísť 
investor, ktorý podľa dokumentov chce zamestnať 60 – 70 ľudí. Určite vlastne to bude na tlak 
na  ceny stavebného materiálu.  To znamená  pozitívum pre širokú škálu  obyvateľov,  ktorí 
jednak pravdepodobne tým pádom, že príde takýto veľký predajca, obchodník, tak vlastne 
bude tlak  na  ceny,  na  zníženie  cien  stavebného  materiálu.  Po  druhé 7  dní  v týždni  bude 
otvorený obchod a my s jedným takým slížikom pozemkovým ideme vydierať v podstate toho 
investora za 55 eur za m2. Chcem sa opýtať kolegov, či to nechceme zvážiť, finančná komisia 
či  nechce  zvážiť  túto  záležitosť,  lebo  nejedná  sa  o, o náš  majoritný  pozemok o obrovskú 
plochu, jedná sa len o, o drobný slížik kde, ktorým vlastne budeme môcť robiť prekážku tomu 
investorovi. Zase by som poprosil kolegov, aby zvážili či ten znalecký posudok alebo nejakú 
formu toho kompromisu nenájdeme, aby sme vlastne podporili podnikanie v meste. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem, keď môžem aj ja odpovedať skočím do toho. Takže určite zvážili to a sme radi, že 
táto firma chce prísť k nám, takže viacerí  poslanci zvážili  a sú ochotní predať za tú cenu 



požadovanú  s Mercury  Market.  Ale  dám  slovo  faktickou  poznámkou  pánovi  poslancovi 
Drengubiakovi. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo stotožňujem sa s názorom pána Balázsa a nesúhlasím s návrhom finančnej 
komisie a teda navrhujem, aby sme hlasovali za alternatívu č. 1. To znamená 30 eur ďakujem. 

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo ja som veľmi rád, že ste kolegovia toto rozchodili, pretože to nie je 
prvý pokus Merkury Market v Rožňave, ale tento pokus už bol. Bohužiaľ stavali v Lučenci, 
ale som veľmi rád, že si to rozmysleli a som veľmi rád, že ste si to ja vy rozmysleli a dúfam, 
že za tých 30 euro budeme všetci hlasovať. A ja vám dopredu ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  Ja  mám  ešte  jeden  návrh,  ktorý  vyplýva  z jednania  komisie  výstavby, 
o ktorom by som chcel aby poslanci hlasovali aby bol v zámere priameho predaja podchytený 
a to  je:  komisia  odporučila  v rámci  územného  konania  riešiť  výsadbu vzrastlej  zelene  na 
parkovacích plochách v pomere 1 vzrastlá rastlina na 8 parkovacích miest. Znamená to, že by 
sme  túto  plochu  nenechali  v rámci  parkovania  len  ako  jednu  šedú  veľkú  plochu  či  už 
asfaltovú,  alebo  betónovú,  ale  požiadali,  respektíve  takýmto  spôsobom by  sme ohraničili 
investora,  aby  sa  postaral  o zazelenanie  tejto  plochy.  Takže  toto  je  môj  návrh  z komisie 
výstavby. To znamená, že bol by som rád keby sme hlasovali aj o tom. Odporúčanie v komisii 
výstavby opakujem ešte  raz.  Výsadbu vzrastlej  zelene  na parkovacích  plochách v pomere 
jedná vzrastlá rastlina na 8 parkovacích miest. Ďakujem.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne. Pán poslanec súhlasím absolútne s tým, aj so všetkým dúfam, že budeme za 
to hlasovať a stane sa to tak. Len potom treba aj s firmou jednať, hej, že nieže ich náhodou 
nejakým stromkami odplašíme. Hej.  Človek nikdy nevie.  Dobre? Ale ja som za všetkými 
desiatimi, za tento veľmi dobrý návrh. 

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

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tuto pri predaji by som tieto veci neriešil, ale keď sa bude riešiť výstavba a projekt, tak by 
bolo dobré keby hlavný architekt mesta a stavebný úrad prijal alebo teda uložil stavebníkovi 
postup aj pri výstavbe s ohľadom na využívanie dažďových vôd. Sú nejaké princípy, ktoré 
existujú  a spôsoby  ako  s  tými  dažďovými  vodami  nakladať  a to  je  aj  okrem iného  teda 
výsadba zelene. Aby sme tu už konečne začali riešiť dažďové vody v Rožňave. Ďakujem. 



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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Myslím,  že v tomto znení  je aj  odporúčanie komisie  výstavby,  ktoré to odporúča riešiť  v 
rámci územného konania, teda si osvojujem návrh rovno kolegu Kováča a môžeme rovno 
spojiť to hlasovanie, aby sme predávali za 30 eur s tým, že uložíme, odporučíme do ukladacej 
časti uvedieme túto vec. Ďakujem.   

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nemám s touto otázkou absolútne žiadny problém, akurát sa vás chcem opýtať. Tým pádom 
keď sme pre územným konaním, stavebným konaním my neviem čo tam bude, či toto práve 
do tohto materiálu patrí,  by som sa chcel opýtať pri predaji.  Máme tam jeden úzky pásik 
pozemku a či  práve  táto  podmienka  parí  do,  do  kúpnopredajnej  zmluvy.  Na také  drobné 
zamyslenie, ale nemám s tým problém. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku Mihálikovú.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prípade ak aj ukladacia časť uznesenia MZ bude obsahovať tieto podmienky, tak mesto 
bude účastníkom tak územného ako aj  stavebného konania,  kde môžeme tieto podmienky 
predložiť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne, poprosím pani kontrolórku hlavnú našu. 

Hlavná kontrolórka
Pekný deň prajem všetkým prítomným. Ja sa chcem len opýtať,  nebola som ja na každej 
komisii aj na finančnej som nebola celkom do konca tak nie je mi jasné, alebo chcela by som 
teda sa vás opýtať, upozorniť na to, že firma Merkury Market v tom liste navrhuje aj určitú 
zámenu pozemkov. Či sa o tom neuvažovalo na komisiách, že nepredať ale zameniť,  lebo 
píšu tam, že sú tam pozemky pod cestami, ktoré budeme skôr či neskôr potrebovať. Neviem 
na komisiách ste sa nezaoberali hej touto variantov? Dokonca oni tam aj, áno, uhm, dobre 
ďakujem.  

p. primátor Michal Domik
Podľa mňa, podľa môjho vedomia, tak tie cesty pod VUC-ku patria. Tá cesta je ... hej, hej to 
nie sú naše cesty, takže to nie sú naše pozemky, hej? S faktickou poznámkou pán poslanec 
Kováč nech sa páči. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Na otázku hlavnej kontrolórky odpovedal pán primátor. Zámenou sa 
jednalo o pozemky ktoré sú pod komunik... cestou 1. triedy. A čo sa týka samotného tohto 
cieľom komisie  bolo  práve  nejakým spôsobom zaviazať  mesto  ako  účastníka  stavebného 



konania  k tomu, aby tam tá zeleň bola takýmto spôsobom realizovaná. Takže my chceme 
zaviazať mesto ako účastníka stavebného konania. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Takže  sme  sa  zhodli.  Ďakujem  pekne.  Uzatváram  diskusiu.  Poprosím  pána  Drengubiaka 
o pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Takže navrhujem aby sme hlasovali za alternatívu č.1 s tým, že v ukladacej časti uvedieme 
odporúčania komisie výstavby. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Dávam hlasovať za celkový návrh. Prosím hlasujte.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne.

K     bodu rokovania  č.18/3 Ladislav  Rákai  a  manželka  Kornélia  Rákaiová,  Rudná č.  242 –   
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 
Za 16 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 

Bod rokovania 18/4 bol stiahnutý takže pokračujeme s     bodom rokovania 18/5 Wisconsult,   
s.r.o., Čučmianska dlhá č.8, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava 
Otváram diskusiu. Nikto, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Bod č. 18/6 bol stiahnutý. K     bodu rokovania 18/7 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,   
a.s., Komenského 50, Košice – návrh na zmenu uznesenia MZ č. 41/2019 zo dňa 28. 02. 2019 
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalosa 0 poslancov. 

K     bodu rokovania 18/8 Ing. Jozef Lakoš, Budovateľská 27, Rožňava – zvýšenie nájomného za   
prenájom nehnuteľností
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prosím hlasujte.
Za 1 poslanec, proti 3 poslanci, zdržali sa 11 poslanci. 

K     bodu rokovania č. 18/9 DS2 s.r.o., Gemerská 563, Brzotín – priamy prenájom pozemku   
mesta
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

K     bodu rokovania č. 18/10 Alžbeta Rézmúvesová Krátka 26, Rožňava, Alžbeta Suchá, Krátka   
4, Rožňava –  žiadosť o prenájom pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak



Ďakujem pekne za slovo. uvediem k uvedenému materiálu nasledovné. Pani Alžbeta Suchá 
spolu  s manželom  ešte  v mesiaci  máj  žiadali  mesto  Rožňava  o výmenu  pozemkov,  kde 
ponúkali mestu veľkoryso väčší pozemok ako je uvedený pozemok. Ako prví prejavili záujem 
o tento  pozemok  a majú  záujem ho  užívať.  Preto  navrhujem hlasovať  za  alternatívu  č.  2 
a vyjsť týmto obyvateľom mesta v ústrety. Čiže prenajať tento pozemok pani Alžbete Suchej. 
Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  by  som  pre  pánov  poslancov  troška  obšírnejšie  o tejto 
problematike, ktorá tu je. Ja chcem upozorniť na 2 fakty. Či už sa rozhodne o alternatíve 1, 
alternatíve 2 alebo alternatíve 3 treba zvážiť a teda zobrať do úvahy ešte jednu vec. Na danom 
pozemku podľa listu vlastníctva 3001 je čierna stavba. Tzn., že táto stavba z nejakého dôvodu 
tam vznikla, resp. má nejaký pôvod. A ja by som bol veľmi rád, v zmysle teda toho trendu, 
ktorý  tu  razí  kolega  Ocelník  a ktorý  teda  podporujem aj  ja  v zmysle  boja  proti  čiernym 
stavbám, je aby sme buď po a) zvážili teda akýkoľvek prenájom bez toho, aby sme zaviazali, 
zaviazali  žiadateľov na odstránenie  čiernej  stavby,  alebo alternatíva  b)  a tu  by som chcel 
navrhnúť. Pokiaľ sa rozhodneme pre prenájom pozemku doporučujem, alebo teda navrhujem, 
aby v nájomnej zmluve bolo jasne napísané, že nájomca sa zaviaže odstrániť čiernu stavbu. 
Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Súhlasím s pánom poslancom Kováčom. A nedá sa to tak urobiť, že by sme najprv zaviazali 
k odstráneniu  čiernu  stavbu  a tak  sa  budeme  zapodievať  s týmto  bodom?  Vtedy  vidím 
výsledok. Ďakujem toľko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa.... Nech sa páči pán Kuhn bol skôr vyzvaný nech sa páči...

p. primátor Michal Domik
Ospravedlňujem...faktická.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja s faktickou iba toľko sa chcem opýtať, že keď je stavba na mestskom pozemku a my ideme 
vyzvať niekoho, kto si chce ten pozemok prenajať, aby ju odstránil. Tak urobme si asi my 
najprv poriadok doma a potom prenajmime ten pozemok, alebo, alebo no je to asi otázka na 
jednanie, ale náš pozemok, na našom pozemku je čierna  stavba. Ďakujem.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak



Uvediem k tomu toľko, že na tom pozemku tie tzv. čierne stavby sú garáže. Podobný prípad 
sme  riešili  na  Vargovom  poli  a tak  isto  sme  neodstraňovali  najprv,  ale  sme  tie  garáže 
prenajímali.  Čiže  tieto  stavby majú  charakter  garáže  a nejakej  drevárne,  ktoré  slúžili  ako 
doplnkové ku domu, ktorý je pod. Na Ulici krátkej. V minulosti. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím o vyjadrenie pani prednostky.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len toľko chcela dať do pozornosti, že tým, že neschválime ani zámer prenájmu tak 
nemôžme ani od pani Suchej požadovať,  aby nám zaplatila  za to,  že už roky užíva tento 
pozemok.  Ale  môžeme  dať  do  nájomnej  zmluvy  podmienku,  že  povedzme  do  6-tich 
mesiacov, alebo neviem akého charakteru je totižto tá stavba, či je murovaná, alebo či to je 
len nejaká drevená stavba, takže podľa toho, keď neodstráni, tak zaplatí zmluvnú pokutu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Keď  môžem  aj  ja  sa  vyjadriť  k tomu  z mojej  pozície.  Základom  je  teraz 
momentálne dať do poriadku tie pozemky naše, aby ich nevyužívali zadarmo, keď už a potom 
by sme riešili aj ten problém s tými čiernymi stavbami a odstraňovaním. Doteraz mali čiernu 
stavbu na našom pozemku, neplatili a takto máme nárok 2 roky späť žiadať nájomné. Takže 
ako  mesto  finančne  na  tom  len  získa  a potom  by  sme  riešili  tieto  problémy  s čiernymi 
stavbami,  nakoľko  to  nie  je  taká  jednoduchá  vec  ako  dnešné  sedenie  a odsúhlasenie 
nájomného.  Ale zbúranie čiernej  stavby si  myslím,  že potrvá asi  dlhšie a právne určite  tu 
budeme musieť ešte ošetriť. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  Ja  sa  chcem  stotožniť  s názorom  pani  prednostky  MsÚ.  Tým  pádom 
navrhujem, aby sa ten pozemok prenajal  s tým, že zaviažeme nájomcu, aby čiernu stavbu 
odstránil.  A na  otázku  kolegu  Balázsa  prečo  nájomník,  prečo  nie  mesto,  pretože  toto  je, 
nebudem nejakým spôsobom rozvádzať okolnosti, akým spôsobom vznikla tá čierna stavba. 
Boli by to len špekulácie, ale myslím si, že to je svojím spôsobom najlepšie riešenie. Ďakujem 
pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakuje pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Lach.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Síce som v tej kôlni bol, ale si nespomínam či je to čierna, či to spĺňa teda podmienky čiernej 
stavby. Či je to spojené s, so zemou, s pevným základom, alebo je to len drevená konštrukcia. 
Lebo  sa  bavíme  o čiernej  stavbe  a neviem,  či  to  spĺňa  teda  tie  kritériá  na  čiernu  stavbu. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som tu citoval list vlastníctva 3001. Prvá veta v liste vlastníctva je v poznámkach napísané, 
že  na  pozemku  stojí  čierna  stavba.  Ja  len  vychádzam  z listu  vlastníctva  čo  je  napísané. 
Ďakujem pekne.



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

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda súhlasím s tým, že čierne stavby treba riešiť a, ale zbúranie nemusí byť jediný, jediný 
spôsob. Môže byť aj legalizácia čiernej stavby ako jedna z možností.  Takže ja by som to 
nechal na, na príslušné orgány, aby posúdili, resp. aj my by sme mali posúdiť, že či je pre nás 
výhodnejšie požiadať aby, aby tá stavba bola zbúraná. Potom je pravdepodobné, že nebudú 
mať záujem o prenájom toho pozemku.  Alebo teda pokiaľ viem, tak si  chcú prenajať ten 
pozemok pre to, aby mohli užívať tú stavbu. Čiže či je lepšia varianta, že umožníme im, aby 
tú stavbu legalizovali, ak to je možné, ak, ak tá zá...nejakým spôsobom neporušuje stavebný 
zákon. Čiže ak to je možné, aby to legalizovali a platili mestu za ten pozemok nájom. Alebo, 
alebo je v záujme mesta aby tá stavba bola odstránená a mesto ten pozemok užívalo. Ale teda 
ako som pozeral na tie mapy tak asi, asi mesto veľmi ten pozemok užívať nebude. Takže 
nešiel by som tak radikálne, že odstrániť tú stavbu. Ja by som pripustil aj možnosť, že ak to 
zákon umožňuje tak tú stavbu legalizovať, udeliť, udeliť primeranú pokutu ak v minulosti ešte 
nebola  udelená  a samozrejme  teda  akože  prenajať  pozemok aby,  aby  mesto  malo  nejaký 
príjem. Je lepšie ak ten pozemok je prenajatý a máme z toho nejaký príjem, ako keď, keď ho 
mesto žiadnym spôsobom nevyužíva. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte poprosím pani prednostku Mihálikovú.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Ja by som len chcela ešte upozorniť, ak budete hlasovať za túto alternatívu, 
tak v prípade,  keď budete predkladať pozmeňujúci  návrh z tej  alternatívy č.  2 je potrebné 
vynechať tú sumu 70,56. Pretože v prípade ak je na pozemku aj stavba, tak tam je iná sadzba 
nájomného. Čiže nechať len v zmysle zásad. Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  sa  ospravedlňujem.  Ešte  na  doplnenie  a v podstate  kvôli  tomu  som  bol  aj  za  pani 
Balážovou  aj  za  kolegom  Lachom.  V liste  vlastníctva  je  uvedená  ako  jedna  z prvých 
informácií, že na tomto pozemku je rozhodnutie o odstránení stavby č. 1556/05-02-R228/05. 
To znamená, že je tam povinnosť pre mesto odstrániť čiernu stavbu. Vlastník pozemku.

p. primátor Michal Domik
Poprosím pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja z tohto neviem vyčítať, z ktorého roku to je.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zatiaľ ak som dobre pochopil máme jeden pozemok, máme jednu stavbu, ktorú si myslíme, že 
niekomu patrí, ale zatiaľ nevieme. Máme ju podľa kolegu  Kováča asi odstrániť mesto. Tzn. 
ako povedal pán kolega Drengubiak, alebo pani prednostka, ak ten pozemok prenajmeme buď 



bude odstraňovať niekto tú stavbu, alebo sa pokúsi tú stavbu zlegalizovať. Tým pádom po 
prvé ešte raz budeme mať nájomné, nájomné. Taktiež nájomné na 2 roky späť, čo je príjem do 
rozpočtu mesta. Tým pádom, že bude stavebné konanie vieme, čia je tá stavba a následne 
bude, bude stavba zlegalizovaná a, a bude všetko v podstate s literou zákona, alebo vieme kto 
ju zbúra a na čie náklady. Tzn. zase sa vrátim k tomu tak, jak kolega Drengubiak povedal, 
prenájom  alternatíva  2  a možnože  množstvo  vecí  sa  nám  vyjasní,  lebo  máme  tu  veľa 
otáznikov v tejto problematike. Ďakujem.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Samozrejme osvojujem si návrh pani prednostky, tzn. prenájom bez uvedenia tej ceny. Cena 
podľa zásad. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže dáme tento návrh pozmeňujúci jediný, alebo ešte pán Kováč mal pred tým. 
Dobre.  Tak  uzatváram  diskusiu.  Dávam  hlasovať  za  pozmeňujúci  návrh  pána  poslanca 
Kováča. Prosím hlas...on tvoj ešte zmenil. Hej. Dobre. Takže dávam, dobre. OK. Dobre takže 
dávam hlas... poprosím pána Drengubiaka, aby povedal svoj pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Áno.  Tak  je  to  správne,  keďže  som  prvý  predniesol  návrh.  Navrhol  som  hlasovať  za 
alternatívu  a osvojil  som  si  názor  pani  prednostky  s tým,  že  z uvedenej  alternatívy  2 
vynecháme cenu, ale cena bude na základe zásad určovania cien, ktoré máme. Na základe 
ako?  Na  základe  zásad  nakladania  s majetkom  mesta.  Tak.  Zásad  pre  určovanie  výšky 
nájomného.  Ešte  raz alternatíva  č.  2 a cena  podľa zásad pre určovanie výšky nájomného. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Za 14 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0 poslancov.

Aha. Jasné. A teraz nie je tu pán Kováč. Takže. Medzi tým pán Kováč odišiel. Tak by som ho 
možno... S takým som sa nestretol, že odišiel poslanec, kto, ktorý dával pozmeňujúci návrh. 
Takže teraz? Tak dávam... poslanci počuli, takže dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh pána 
Kováča. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Za 0 poslancov, proti 4, zdržali sa 5-ti poslanci. 

Nešlo vám zariadenie hlasovacie? Niekomu? Tak zmizlo nám 7 poslancov. 7 poslancov nám 
zmizlo. Dobre. Dávam hlasovať za celkový návrh. 
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

Bod č. 18/11 bol stiahnutý. K     bodu rokovania č. 18/12 Protokolárne odovzdanie hnuteľného   
majetku do správy TSM Rožňava
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.



K     bodu rokovania  č.  19  Rozvoj  energetických  služieb  na regionálnej  a  miestnej  úrovni  -   
financovanie spoluúčasti
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Lach.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Z každej strany sa na nás valia informácie, že treba bojovať proti klíme. Teraz je to téma č. 1 
vo  svete.  Všade  bol  svetový  summit.  V súvislos...  v kontexte  toho  celého  vlastne  bola 
vypísaná  výzva,  ktorá  umožňuje  obciam  a samosprávnej,  na  samosprávnej  úrovni,  na 
regionálnej  a miestnej  úrovni  podať  projekty,  ktoré  budú  smerovať  k tomu,  že  sa  bude 
znižovať energetická náročnosť prevádzkovaných verejných budov. Navrhujem, aby sme sa 
teda  zapojili  do  tohto,  do  tejto  výzvy.  Chcem dať  ešte  pozmeňujúci  návrh  s tým,  že  po 
konzultáciách, keďže som pripravoval tento materiál najprv do komisií a potom ešte sa mi 
ďalšie informácie mi prichádzali tak chcem, aby tá spoluúčasť nebola 3 tisíc, ale 5 tisíc. Čiže 
celková  výška  žiadosti  o nenávratný  finančný  prostriedok  100  tisíc.  Tým  bude  pokryté 
vyhotovenie energetického auditu na všetky budovy vo vlastníctve mesta, ktoré prichádzajú 
do  úvahy  na  tento  spôsob  financovania,  alebo  aby  sa  zapojili.  Jedná  sa  o dvojstupňový 
projekt. Prvá vec je teda spracovanie energetického auditu a vybratie vhodných budov a druhý 
bod, keď teda sa vyberú budovy, ktoré sú vhodné na financovanie systémom garantovaných 
energetických služieb. Tak v druhom stupni sa spracuje projekt na realizáciu toho a vyberie sa 
v jednom verejnom obstarávaní dodávateľ. Čiže nás by to malo stáť tých 5 tisíc na začiatku, 
spoluúčasť, no a potom do druhého kola sa nemôžeme zapojiť pokiaľ nie sme, pokiaľ sme 
neprešli tým prvým kolom. Myslím si, že je to potrebné. Ja sa teraz tak trošku zaoberám touto 
témou ochrany životného prostredia. Mám k tomu blízko a myslím si, že je to taký krok, ktorý 
mesto môže urobiť v záujme znižovania spotreby energie a tým aj vlastne ochrane životného 
prostredia  a ochrane  klímy.  Čiže  navrhujem,  aby  sme  teda  uznesenie  odsúhlasili  podľa 
predloženého materiálu s tým, že v bode 2 schvaľuje MZ spolufinancovanie mesta Rožňava 
pre  žiadosť  o nenávratný  finančný  príspevok  s názvom  Rozvoj  energetických  služieb  na 
regionálnej a miestnej úrovni je vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov, 
oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok maximálne však 5 tisíc eur. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusii. Takže uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 
Lacha o zopakovanie návrhu.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Návrh uznesenie, prijať uznesenie podľa materiálu s úpravou v bode 2 schvaľuje maximálne 
však 5 tisíc eur.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. 

K     bodu  rokovania  č.  20  Rekonštrukcia  letného  kúpaliska  v  Rožňave  –  I.  etapa,  zmena   
uznesenia č. 106/2019 bod. 1 MZ zo dňa 25. 04. 2019
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno síce sa bavíme o obrovskej sume ale, ale či už zimný štadión alebo, alebo kúpalisko do 
niečoho  sa  pusťme.  A aspoň  tie  finančné  prostriedky  z úveru  budú  efektívne  vložené  do 



majetku a zostáva to tu po nás. Vedia to využívať obyvatelia mesta, priláka to ľudí z okolia 
a, a trošku pôjdeme s dobou, budeme mať kúpalisko letné kúpalisko na úrovni. Jednu takú 
poznámku by som mal k tomuto, ešte stále mi tu všade chýba prekrytie toho rožňavského 
bazéna,  čo  sú  obrovské  straty  tepla.  Lebo  vlastne  to  čo  cez  deň,  vidím,  že  tu  je  návrh 
tepelného čerpadla, to čo tepelné čerpadlo cez deň vyhreje, to v noci cez neprekrytý bazén 
ujde. Takže možno, že túto časť by som ešte odporučil dopracovať, ale áno tak potom poďme 
do toho, sú v podstate aj nenávratné prostriedky schválené k tomu tých 165 000 eur a plus ten 
úver bude, bude využitý tak, že niečo po nás ostane. Držím palce.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Tak ešte pred tým ako keď sa pustíme do tej debaty aby ste viacerí vedeli,  
tak vlastne z rozvojovej rady sa nám podarilo získať, moment ešte ich nemáme, ale sú na 
odsúhlasenie 165 000. Požiadal som rozvojovú radu aby nám túto sumu skúsila odsúhlasiť. 
Čo  nám  vlastne  tu  v Rožňave  odsúhlasila  aj  pánovi  poslancovi  Burdigovi  aj  pánovi 
poslancovi  a všetkým  zainteresovaným  ďakujem.  Pánovi  poslancovi  Balázsovi,  že  za  to 
zahlasovali.  Jedná sa o to, že kúpalisko je v dosť takom katastrofálnom stave. Denne nám 
vytečie 200 000 litrov vody, ktoré následne sa dopúšťa studenou vodou a tá voda sa musí 
zohrieva... zohriať na 26 stupňov. Sú tam obrovské úniky energií, ktoré vlastne sa ta energia 
sa musí použiť na zohriatie tejto vody a vlastne celý systém toho bazéna je to, že to čo vyteká 
tak vyteká rovno do rieky. Takže tieto veci treba zmeniť, treba to opraviť a konečne aby fakt 
Rožňava  mala  jeden  krásny  bazén.  Potom  ľud...  si  myslím,  že  občania  nášho  mesta  sa 
oboznámia s týmto projektom, ako bude vyzerať v tej  poslednej  etape,  čo je veľmi pekné 
a dúfam, že pôjdeme do toho po tých etapách to spoločne dáme. Takže teraz ideme do tej 
prvej etapy, aby sme zachránili vlastne ten únik vody a aby sme vybudovali jeden nový bazén 
s úspornými opatreniami. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
Ďakujem  za  slovo.  Pripájam  sa  k pánovi  kolegovi  Balázsovi  a k  pánovi  primátorovi,  že 
jednoznačne treba niečo s našim kúpaliskom a s bazénom urobiť. Ako sme už počuli teleso 
bazéna je prelomené a sú tam obrovské úniky vody, ktorú následne musíme ohrievať. Mňa čo 
ale  nemilo prekvapilo je,  že ideme schváliť rovno jednu alternatívu a tou je zvýšenie dna 
bazéna.  Momentálne  máme  bazén,  plavecký  bazén  olympijských  rozmerov,  máme  dĺžku 
bazéna 50 m, hĺbku v jednej časti 4 m čo je podľa mojich vedomostí asi najhlbšia voda na 
Slovensku, v Spišskej majú 3,80. Neviem, že by niekde mali ešte takéto hĺbky. Každopádne 
máme na jednej strane 4 m na druhej meter dvadsať ideme to zasypať na 90 centy na jednej 
strane, meter osemdesiat na druhej strane. Keď nám ide o tú úsporu nákladov, lebo tak som 
pochopil,  že  nám ide  hlavne  o  úsporu  nákladov,  my  vyhrievame  plavecký  bazén  na  26 
stupňov  Celzia.  Vyhláška  ministerstva  zdravotníctva  upravuje  teplotu  vody  pre  plavecké 
bazény  minimálnu  18,  maximálnu  26  stupňov.  My  vyhrievame  náš  plavecký  bazén  na 
zákonom stanovenú maximálnu, alebo vyhláškou stanovenú maximálnu teplotu. Mínus každý 
jeden stupeň by bola úspora asi 6% z energetických nákladov hej, keď, keď nám ide o tú 
úsporu. Chápem, že chceme prilákať napr. deti na nejaké plavec...plavecký výcvik a podľa 
toho by trebalo upraviť aj hĺbku bazéna. Ale naše kúpalisko je otvorené v lete a vtedy majú 
predsa deti prázdniny, takže neviem koho my tu prilákame na, na plavecký výcvik. Je škoda, 
že nemáme geotermálny vrt, ktorým by sme vedeli túto teplotu bazéna ohrievať, ale nemyslím 
si, že alternatíva kde by sme mali to čo máme dané, čo sme zdedili, že by sme mali to teraz 
zasypať  a do  nejakej  výšky  a vlastne  týmto  sa  snažiť  ušetriť.  Bazén  treba  opraviť, 
jednoznačne treba ušetriť náklady na ohrev vody, ale myslím si, že existuje niekoľko iných 
spôsobov ako sa to dá urobiť. A čo mi tu chýba je napr. okrem toho, že, že v danom materiály 
nie je stanovisko žiadnej komisie. Chýba mi napríklad aj keď už sme robili rôzne ankety, 



máme  tu  návštevnosť  ročnú  do  tých  20 000  ľudí,  prečo  sme  sa  aj  tých  našich  občanov 
nepýtali, že čo si o tomto myslia. Lebo tak isto ako my predpokladáme, že nám návštevnosť 
stúpne,  môže  sa  stať  presný opak.  Na okolí  máme už  niekoľko  rokov  zavreté  kúpalisko 
v Moldave, v Tornali a ja si myslím, že my by sme mali skôr propagovať to čo máme. Máme 
ešte raz plavecký bazén olympijských rozmerov, hĺbka vody 4 m. Dá sa tam veľa toho urobiť 
a my z môjho pohľadu ideme urobiť presný opak ideme, samozrejme kvôli rekonštrukcii, ale 
predsa len ideme zasypať polovicu nášho bazéna. S týmto ja nemôžem súhlasiť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže keby som sa mohol k tomu vyjadriť. Takže ako dobre viem, takže komisie sa 
k tomu vyjadrili. Máte to. Možno ste to nedostali v papieroch, ale vyjadrili sa komisie. Jedná 
sa o to, prečo tá hĺbka. Im aj poteším, že moja sestra tam pracuje, takže fakt 30 ročné čísla 
majú. A taktiež som sa informoval, že koľko ľudí skáče zo skokanského mostíka a je to od 10 
do 15 ľudí. Hej. A my kvôli nim zohrievame 2 milióny litrov vody denne na tú požadovanú 
teplotu. Takže 2 milióny litrov vody zohrievame na to, aby si 15 ľudí...je to rarita. Áno. Nikde 
nemajú. Ale nevyužitá rarita. To ako keď by sme len dajakú sochu nechali a nemáme z toho 
nič. Z mojej pozície sa snažím to kúpalisko urobiť tak, aby začalo zarábať. Kvôli čomu chodia 
na kúpalisko ľudia? Chodím do Aqua City, bežne chodím do týchto rezortov a keď išiel som 
aj do Popradu tak v plaveckom bazéne bolo 15 ľudí, určite viacerí mi to dáte za pravdu a, 
a v tom teplom bazéne bolo 50 ľudí. Sedelo chcelo si užívať. Vonka -20 stupňov, -10 stupňov, 
alebo len takých 5 stupňov a sedeli v tom zážitkovom bazéne, takže toto je. Súčasťou by sme 
chceli, aby bol aj ten zážitkový bazén, lebo všetci Rožňavčania, keď...sami viet, že všetci do 
Maďarska idú a idú kvôli presne ako ste pán poslanec hovoril, že kvôli tej termálnej vode. 
A my pri tých úsporách vieme potom urobiť zážitkový, ale to je v ďalšej etape. Toto je o tom, 
aby sme zachraňovali, to je na dlhú debatu, zato to nechcem ani veľmi rozširovať, lebo tu 
budeme hodiny, ale teraz je základ, že ideme do tej opravy kúpaliska. A zvlášť by sme si dali 
potom ešte jedno stretnutie, do akej verzii by sme išli. Ide tu o to, aby sa mohli začať robiť 
dajaké verejné obstarávanie na zhotoviteľa, vlastne najprv na...urobiť projekt, na projekciu, 
potom na...a potom medzi tým by sme začali, dali dokopy dajakú komisiu, ktorá by potom, 
väčšina by potom rozhodla o tom, že do akej sféry ideme. Či aj s tým zážitkovým bazénom, 
alebo... Ale tieto hĺbky čo sa týka, tak vlastne my môžeme z pozície zriaďovateľa povedať, že 
v júni,  potom už  by  sme  mohli  v júni  otvoriť  kúpalisko  a naše  deti  by  mohli  ísť  na  ten 
plavecký  výcvik  už  aj  sem do Rožňavy.  Takže  tu  úplne  nevidím.  Najväčšia  efektivita  je 
v tom,  keď znížime  ten  bazén tak  tam získame 2 milióny litrov  vody a to  len pri  tom 4 
lit...vlastne pri tej 4 metrovej hĺbke. A keď to ešte znížime ďalšie tak tam bude ďalších 1 500 
tisíc.  Takže  veľa  energie  získame,  ktorú  vieme  potom  použiť  na  ten  zážitkový  bazén 
a zabezpečiť potom tú stálu teplotu, nakoľko teraz veľa krát kolísala. Takže asi toto je z toho. 
Pre  mňa  je  aby,  chcel  by  som,  aby  to  kúpalisko  začalo  zarábať.  Zatiaľ  je  stále  stratové 
a potom z tých peňazí tak isto, ako to v iných mestách sa podarilo, že majú už aj zisky z tých 
kúpalísk,  ale  k tomu  potrebujeme  tobogany  pre  deti  aby  sa  vybláznili,  zážitkový  bazén, 
detské, detské bazény, aby aj mamičky si to vedeli užiť a nehovoriac o rekonštrukcii celého 
kúpaliska. Takže asi tak približne, že prečo sme sa rozhodli, alebo prečo sme dali ten návrh, 
že znížime aj tú 4 m vodu na tú dvoj, 1,80. Takto sa splnia potom aj kritériá toho plaveckého 
bazéna, ktorý by mohol, ktorý by mohli využívať aj naše deti na plavecké výcviky. Takže asi 
tak na priblíženie, ale vám zodpovedám na ďalšie otázky. Nech sa páči pán Balázs

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Málo kedy sa stan, že nesúhlasím s kolegom Bolačekom, ale, ale s tou teplotou vody 18 – 26 
stupňov. Toto nie je typický plavecký bazén čo je v Rožňave. My nemáme iný bazén medzi 
detských 30 cm a týmto plaveckým.  Tzn.  plní  celkom iné funkcie  ako klasický plavecký 



bazén. Tzn. to vykurovanie na tých 24, 25, 26 stupňov je podľa mňa nevyhnutnosťou, aby, 
aby neodišli tí ľudia, aby neodišli obyvatelia, lebo nikto do 18 stupňovej vody, alebo možnože 
20% tých ľudí bude chodiť podľa môjho názoru. Súhlasím, že veža je úžasná rarita, veľa 
obyvateľov sa na to pozerá ako máme to v Rožňave, inde to nemajú, ale je strašne drahou 
raritou  pre  Rožňavu  tá,  tá  veža.  A tá  energetická  úspora  verzus  rarita  si  myslím,  že  tá 
energetická úspora pri racionálnom rozmýšľaní by, by mala asi zvíťaziť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne za doplnenie. S faktickou poznámkou pán Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. stotožňujem sa s názormi,  ktoré sú za túto rekonštrukciu a rovnako sa 
stotožňujem a tým aj odpovedám na otázku, či sa k tomu vyjadrili komisie. Bolo to v 3-och 
komisiách. Športu, finančnej aj výstavby. Všetky 3 odporučili túto rekonštrukciu. Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Pánovi kolegovi Balázsovi chcem len povedať, že áno súhlasím tiež. Len myslím 
si, že tie energetické úspory sa dajú urobiť aj inak. Môj nápad teplotu znížiť na 24. Ďalšia vec 
je  vstupné,  ktoré  ani  zďaleka  neodzrkadľuje  náklady,  ktoré  tam  sú.  Je  to  komplexnejší 
problém. A pánovi primátorovi  iba tak v skratke som chcel povedať,  že áno už som sa aj 
s pánom riaditeľom technických služieb bavil, či sa dá otvoriť skôr, ale čo veľa ľudí nevie 
a čo aj každý rok pri peknom počasí aj v júni, čo nám vyhadzujú na oči je, že bazén sa jeden 
týždeň iba napúšťa a jeden týždeň zohrieva. Čiže my tam takú flexibilitu veľmi nemáme, aby 
sme podľa pekného počasia mohli skôr otvárať. Hej. Momentálne to trvá 2 týždne kým, kým 
sú podmienky také, aby sme mohli otvoriť skôr. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte na doplnenie vlastne, ako som spomínal 30 ročné, sú tam zápisy, ktoré vlastne 
ukazovali koľko ľudí bolo v júni. Bolo už aj tak, že v júni sa otvoril vlastne plavecký bazén 
a videli, že koľko ľudí tak už podľa toho. Ale keď už by sme mali zážitkový bazén na 100% 
môžeme už 1.  júna otvoriť.  Takže  nie je  problém, lebo vieme,  že aj  keď vonka bude 10 
stupňov tak vojdú do bazéna, ktorý bude mať 30 stupňov. Takže si myslím, že aj takto vieme 
prilákať týchto ľudí. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ako tu už zaznelo finančná komisia  odporúča prijať tento návrh,  ktorý je  predložený. 
Z prítomných účastníkov som bol jediný proti. A ten dôvod nie je ten, že by som bol proti 
rekonštrukcii,  alebo proti  výstavbe nových prvkov. Ja vítam to, že sa, že sa začína hýbať 
niečo a budem rád ak budú aj, aj tobogany, alebo šmykľavky, ak bude ďalší navyše zážitkový 
bazén. To všetko je fajn. Len teda tiež nie som nadšený a nesúhlasím s, s tým, aby sa rušila 
skokanská veža. Možnože tento rok teda tých ľudí neskákalo tak veľa, ale ja si pamätám pred 
2-mi, 3-mi rokmi, že stáli, stáli dlhé rady detí, aj, aj dospelých, ktorý si chceli skočiť a po, po 
hodine skákania bola uzavtretá veža teda a ešte stále, ešte stále tam stáli, ktorí si chceli skočiť 
ešte raz. Ale koniec koncov na tých, keď budú tie tobogany tak sa tam tiež bude točiť dookola 
nejakých 20 – 30 detí. Dookola tie isté. Také sú moje skúsenosti z niektorých iných kúpalísk, 



kde, kde som videl, že majú tobogany, šmykľavky, že tam v podstate tie decká dookola sa 
točia samozrejme. Týmto návrhom určite vyhovieme viac niektorým ľuďom, rodinám s deťmi 
nepochybne. Na druhej strane nemyslím si, že budú nadšení tí ľudia, ktorí chodia napr. na 
ranné plávanie. Keď, keď bude z 1,2 m znížená voda na 0,9 sa trošku predsa horšie pláva a tí, 
ktorí si chcú urobiť aj nejaký obrat dozadu. Tá teplota vody, áno to má pravdu kolega, kolega 
Balázs, že tento bazén máme jeden jediný bazén, ktorý plní funkciu aj plaveckého bazénu aj 
takého bazéna na vyšantenie sa. Preto sa zohrieva tu na tú najväčšiu vodu....teplo pardon. Na 
najväčšiu teplotu. Tu by sa, tu by sa zišiel ten jeden zážitkový bazén, kde by bola tá plytšia 
voda 0,9 m, aby aj menšie deti tam mohli ísť. A zároveň teplejšia voda a potom, potom by 
s mohla znížiť voda, vyhrievanie vody v plaveckom bazéne. Proste ja, ja žiaľ teda nemôžem 
zahlasovať za, za ten návrh v tejto podobe ako je predložený. Pretože síce ideme niečo nové 
urobiť, ideme niečo pokazené opraviť, to je všetko fajn, ale zároveň sa v podstate pripravíme 
o kvalitný  plavecký bazén,  ktorý je,  ktorý je  tiež podľa mňa dôležitý  na to,  aby si  ľudia 
chodili, mohli poriadne zaplávať. Takže ja by som bol za to, aby sa prijala nejaká alternatíva, 
kde  proste  tie  tobogany  budú,  budú,  budú  samostatná  jednotka  a nebude  kvôli  tomu 
nevyhnutné proste rušiť, rušiť  skokanskú veže, kde sa zachová... kde sa síce opraví to, aby 
nám neunikala voda, lebo tam sú tie  straty, tie skutočné straty, že, že keď nám unikne také 
množstvo vyhriatej  vody na 26 stupňov a musíme doplniť  studené a zohrievať  ju,  tam sú 
tepelné  straty predovšetkým a bola  by škoda,  keby sme prišli  o kvalitný  plavecký bazén. 
Miesto toho by sme sa mali  sústrediť ešte na teda výstavbu ešte ďalšieho jedného navyše 
bazéna.  Toho, toho zážitkového.  Čiže v tejto,  v tejto  podobe nie  som teda proti  opravám, 
rekonštrukcii, výstavbe nových prvkov, ale v tejto podobe ako je to navrhnuté to nemôžem 
podporiť. Ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo. Ja by som sa pred tým, ako budem diskutovať chcel opýtať.  V závere 
materiálu  je  uvedené,  že  mesto  Rožňava  požiada,  požiada,  alebo  požiadalo  o regionálny 
príspevok z akčného plánu. Opatrenia E3 a E33 podopatrenie. Chcem sa opýtať, či to je, či 
sme v zmysle tohto nejakým spôsobom časovo viazaní, alebo akým spôsobom toto opatrenie 
je nastavené. Keby som mohol dostať odpoveď na túto otázku a potom by som pokračoval vo 
svojej diskusii ak kolegovia dovolia.

p. primátor Michal Domik
Poprosil by som pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pokiaľ  mám  ja  informácie  tak  zatiaľ  tento  projekt,  alebo  túto  našu  žiadosť  odporučila 
rozvojová rada okresu na ďalšie schválenie. Tam sa bude k tomu vyjadrovať úrad vlády, ktorý 
definitívne by mal odporučiť, schváliť alebo neschváliť túto žiadosť a mali by sme uzatvoriť 
potom zmluvu. Tam pôjde o kapitálové  výdavky, ktoré sme povinní vyčerpať do 3 rokov. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Uhm. A chcem sa opýtať v súvislosti s týmto, či v tejto žiadosti bola aj nejaký architektonický 
zámer prezentovaný a či je záväzný tento architektonický zámer. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková



K tomuto sa žiaľ neviem vyjadriť, lebo túto žiadosť pripravoval regionálny rozvoj, ktorý je 
v priamej  riadiacej  pôsobnosti  pána  primátora.  Takže  môže  ma  pán  primátor  poprípade 
doplniť.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem k tomuto pripraviť, tak bola tam jedna jednoduchá projekcia ako bude vyzerať 
ten  bazén  do  budúcna,  napísali  sme  tam  problémy,  aké  máme  tu  v meste  a kvôli  čomu 
žiadame. Na to vlastne dali súhlas na tých 165 000 euro, že môžeme čerpať z tej položky.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Na architektonický zámer. Pardon. Nevieš mi náhodou povedať do akej miery je záväzný ten 
architektonický zámer?

p. primátor Michal Domik
Tak si myslím, že nie je záväzné, ak vlastne my neodporučíme peniaze dneska, tak nebudeme 
to musieť, stratíme tých 165 000, vzdáme sa tých 165 000 euro. Lebo zo 165 000 neurobíme 
nič. Hej. Takže. Jaj tá štúdia, tá štúdia nie je záväzná. Štúdia nie je záväzná čo tam bola, takže 
zato som povedal, že odsúhlasme najprv tieto peniaze, že ideme do toho a potom by sme si 
sadli na tú štúdiu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Totižto pýtam sa na to preto, pretože v uznesení je napísané, že MZ súhlasí s vypracovaním 
projektovej  dokumentácie  na  túto  architektonickú  štúdiu.  Ja  som sa  prihlásil  do  diskusie 
z toho dôvodu,  že  mám niekoľko výhrad,  ktoré  sú  z môjho pohľadu ako  poslanca  veľmi 
vážne.  A to  ak  by  ste  dovolili  kolegovia,  tak  ja  by  som  to  hneď  aj  prezentoval. 
Architektonický  zámer  ako  taký  podľa  môjho  názoru  by  mal  ísť  na  všeobecnú  verejnú 
diskusiu, tzn. ľudia by sa mali vyjadriť minimálne k 2, 3 alternatívam toho, akým spôsobom 
by  sa  rožňavské  kúpalisko  za  tie  peniaze  mohlo  zrekonštruovať  a čo  by  malo  vlastne 
ponúknuť. To je jedna moja, moja výhrada veľmi vážna, nakoľko si myslím ako my tu máme 
rôzne názory a rôzne nápady tak si myslím, že aj verejnosť by mala byť do tohto zapojená aj 
napriek  tomu,  že  verejnosť  ako poslanci  zastupujeme.  Myslím si,  že  kúpalisko si  zaslúži 
takúto širokú diskusiu. To je jedna vec, ktorú som chcel povedať. Druhá vec, ktorú chcem 
k tomuto ja povedať je, že myslím si tak isto, že teda určite treba s tým bazénom niečo robiť. 
Nejakým spôsobom, nejakým spôsobom ho opraviť, rekonštruovať. Nie som proti, aby tento 
zámer  tu  taký  bol,  aby  bol  odsúhlasený.  Opakujem  ešte  raz.  Mne  sa  samému  ten 
architektonický zám... návrh nepáči a ak by som bol, teda ako mal možnosť, tak určite by som 
teoreticky zvažoval aj iné návrhy, ktoré k tomuto alebo teda iné architektonické návrhy, ktoré 
k tomu  sú.  To  je  ďalšia  vec.  Potom  samozrejme  mám  výhrady  z hľadiska  technického 
k niektorým opatreniam,  ktoré  tu  sú  a hneď poviem akým.  Nie  som si  istý,  že  inštalácia 
tepelného čerpadla vzduch voda na 4 mesiace, resp. na 5 mesiacov je práve to najefektívnejšie 
riešenie.  A ja  sa mám, ja v hlasovaní  by som to mal  teda odsúhlasiť,  že tepelné  čerpadlo 
vzduch voda je to, čo nám zabezpečí efektívne, efektívne tú energiu, ktorá, ktorá by mala 
vyhrievať tento bazén. A posledná vec, ktorá, ktorú chcem k tomu povedať je: zámer ako taký 
určite je dobrý, zážitkové bazény sú určite ťahadlom, ktoré teda môže nejakým spôsobom 
prispieť k zvýšeniu návštevnosti ako takej. Ale keď sa pozriem na to z hľadiska doterajšieho 
fungovania bazénu je otázkou, ktorý záujem má prevažovať. Či záujem toho, že teda tu bude 
olympijský  bazén  a bude  ten  bazén  určený  na  plávanie,  alebo  to  bude  bazén  celkovo 
zážitkový,  tzn.  aj  z plaveckého  bazéna  teplotou  vody  sa  stane  zážitkový  bazén  a k tomu 
priradíme ďalšie zážitkové plochy, tzn. tie tobogany a iné atrakcie, ktoré sú s tým spojené. To 
určite podľa môjho názoru  s tým súvisí a treba toto nejakým spôsobom rozhodnúť. Nevadí 



mi, že budeme znižovať hladinu, resp. výšku dna, pretože na mnohých plaveckých bazénoch, 
uvediem plavecký bazén Pasienky Bratislava, ktorý dôverne poznám, je tak isto na otoči 90 
cm voda na jednom a na druhom je 180 cm voda. Takže z hľadiska plávania a všetkých tých 
náležitostí súťaží takýto bazén aký tu je odprezentovaný vyhovuje. Ale opakujem ešte raz. Pre 
mňa sú veľmi dôležité z tohto pohľadu aj ekonomické čísla, tzn. celkové investičné náklady, 
ktoré  do  toho  mesto  dá.  Do  akej  miery  sa  predpokladá,  že  sa  vrátia,  resp.  že  za  akých 
podmienok  mesto  predpokladá,  alebo  ako  podnikateľský  subjekt  v  tomto  prípade,  že  tá 
návratnosť by bola k dispozícii, alebo aké straty pravidelne budú na týchto bazénoch. Či to 
vlastne nebude viacej ako, ako doteraz alebo akým spôsobom....  Takže chýbajú mi tam aj 
ekonomické čísla. A pýtal som sa na to aj z toho dôvodu, do akej miery sú veci záväzné, lebo 
morálne nie som proti tomu, aby som odsúhlasil zámer týkajúci sa schválenia tých peňazí. 
Rozhodne nesúhlasím s tým, aby tam bolo zap...zapísané,  že teda súhlasí  s vypracovaním 
projektovej dokumentácii. Takže mi nie je z toho veľmi jasné, čo to je zaväzujúce. Bez toho 
nie je možné ďalej rokovať, alebo ako. Ale myslím si, že by bolo túto vec, tie veci, o ktorých 
som rozprával  na  širokom pléne  poslaneckom  rozhodnúť,  stretnúť  sa  k tejto  veci  ako  si 
navrhol  pán  primátor  a z tohto  dôvodu,  pokiaľ  nie  sme  časovo  viazaný  navrhujem  tento 
materiál stiahnuť z rokovania MZ. Vyvolať jednanie, alebo teda pracovné stretnutie k tomuto 
materiálu a dohodnúť sa na ďalšej postupnosti, aby sme o tie prostriedky neprišli, ale zároveň 
aby sme mali  k dispozícii  čísla,  o ktorých som hovoril  a zámery,  o ktorých sme rozprával, 
som rozprával. Ďakujem veľmi pekne.

p. primátor Michal Domik
Keď... Ďakujem pekne. Tak ideme cez jednoduchú logiku, matiku, hej. Vyteká nám bazén 
200 tisíc litrov vody, treba to zohrievať, plno energie. Od toho už horšie nemôže byť, len keď 
urobíme väčšiu dieru a bude vytekať. Takže keď urobíme nový bazén určite len ekonomicky 
to  bude  výhodnejšie  pre  všetkých  obyvateľov  a hlavne  to  bude  krajšie,  pestrejšie 
a atraktívnejšie  pre  všetkých  obyvateľov  a nie  len  obyvateľov,  ale  všetkých  našich 
návštevníkov nášho kúpaliska. Stále bojujeme s tým istým pán Kováč, že stále požadujete od 
nás,  že  treba  sa  občanov.  Občania  nám  dali  dôveru,  aby  sme  ich  zastupovali  a naše 
rozhodnutia, aby bolo správne a po 4 rokoch nám to spočítajú. Či sme sa rozhodli správnou 
cestou, alebo zlou, ale to je na nich ako, akú dôveru nám dali. Dali nám dôveru a mali by sme 
to rešpektovať, že my budeme rozhodovať. Lebo už sme  mali aj tu Poschova záhrada nám 
stojí, nakoľko sme sa pýtali občanov a ozvali sa parkuristi, chcú tam parkuristi mať nejaké 
miesto, mamičky, starí rodičia, všetci a do malého parku nevieme vložiť toľko, toľko vecí. 
Nevieme toľko vecí vložiť a čo urobíme? My rozhodneme ináč a my naštveme tých ľudí, že 
parkuristi tam nemajú miesto, starí ľudia tam nemajú, alebo dakoho vynecháme a my vlastne 
stále to zlo urobíme, lebo tým, tým ľuďom sme nevyhoveli. Ale takto nám dali dôveru a si 
myslím,  že my zato sme tu,  aby sme rozhodli  o týchto veciach.  Čo a ako bude a keď zle 
rozhodneme,  tak  vlastne  nám tie  hlasy  najbližšie  nedajú  a s čistým svedomím robíme pre 
nich. Si myslím, že každý jeden poslanec. Takže z tohto hľadiska takto by som nedával to 
stále na dajakú diskusiu občanov, lebo už aj tá Poschova záhrada sa nám predĺžila a toto iste, 
toto je promptné riešenie potrebujeme. Ideme do toho, nejdeme a ten bazén nám je... Nech sa 
páči pán poslanec Balázs, aby som veľa nerozprával. S faktickou poznámkou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán primátor súhlasím. Triafate klinec po hlavičke. Nemyslím si, no začnem tak, že verejná 
diskusia  tak  jak  pán  primátor  povedal,  že  poslanci  sme  volení  obyvateľmi  a plne  sa 
stotožňujem s tým, že, že keď robíme zlé rozhodnutia, tak nám to bude spočítané. Poslancov 
volia obyvatelia. Nám poslancom tuná pomáhajú v našich rozhodnutiach odborní zamestnanci 
MsÚ, pomáhajú nám vrátane hlavného architekta  mesta  a vzhľadom k tomu,  že ani  jeden 



z poslancov, dovolím si tvrdiť, že ani pán poslanec Kováč, nie je odborník na, na kúpaliská, 
alebo  na  architektúru  kúpalísk,  tak,  tak  z toho  dôvodu  asi,  asi  potrebujeme  pomoc  tých 
odborníkov, projektantov atď., atď. A chcem sa presne dostať k tejto problematike, ale potom 
v diskusii sa opýtam, že ako stojí Poschova záhrada, lebo pred rokom boli schválené finančné 
prostriedky  300  tisíc  eur  na  Poschovu  záhradu.  Nepredpokladám,  že  sa  stavia, 
nepredpokladám, že sa súťaží, ale či už aspoň tie projekty máme ako tak schválené, že, že čo 
budeme súťažiť, lebo prešiel rok a vláda, dúfajme, že bude v Rožňave zasadať v najbližších 
týždňoch  a,  a,  a my  sme,  nehnevajte  sa  kolegovia  budem  veľmi  škaredý,  takmer  prsom 
nepohli,  lebo,  lebo  my  diskutujeme  o tom.  Takže,  takže  musíme  trošku,  trošku  sem tam 
zobrať zodpovednosť na svoje plecia a urobiť aj vážnejšie rozhodnutia. Lebo to, že na všetko 
aby sa nám vyjadrili obyvatelia, alebo časť obyvateľov, tí ktorí sú na internete, alebo tí, ktorí 
práve túto problematiku sledujú, alebo sú vo vašom okolí, tak tí sa vyjadria, ale a, a tvárime sa 
alibisticky, že prenášame zodpovednosť na ich plecia. Nemyslím si, že to musí byť v každom 
prípade tá vzorka, ktorá zodpovedá obyvateľom celého mesta. A, a tu sa zase vraciam k tomu, 
že  zoberme  trošku  zodpovednosť  na  svoje  plecia,  urobme  rozhodnutie,  stlačme  gombík, 
zahlasujme a niečo robme. Aby po nás bolo niečo vidno. Nie že nám ujde volebné obdobie 
a Poschova záhrada nebude dokončená. Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja mám niekoľko výhrad k tomu, čo tu bolo povedané. Prvá výhrada je, že ak 
nehovorím o tom, že treba zachrániť bazén, to keď vyteká voda, to je jednoznačné. Z tohto 
pohľadu  sa  to  dá  kľudne  rozdeliť  na  2  časti.  Tzn.  záchrana  toho  bazéna  ako  taká,  tzn. 
havarijný  stav  a plus  zážitkový  bazén.  Jedna  vec.  Druhá  vec  jedná  sa  o 650  tisíc  euro. 
Námestie v Rožňave stálo zhruba cirka toľko isto a myslím si, že verejnosť sa k tomu mala 
pol roka možnosť vyjadriť. Čo sa týka vyjadrení verejnosti k Poschovej záhrade pán primátor, 
bolo  to  v zmysle  harmonogramu  práce,  ktorý  bol  vypracovaný,  schválený  a odsúhlasený 
a nemali sme žiadny časový prestup a verejnosť sa mala...vyjadrila presne tak, ako sa mala 
v časovom limite. Takže to si vyhradzujem tiež toto právo a to či občania áno, alebo nie je 
názor každého poslanca. Ja som vyjadril svoj názor. Ďakujem.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo. niektorý sa  budú možno čudovať. Pán primátor chvalabohu, že je to 
tak ako si povedal a ste sa prebrali. Pretože tak ako sme hovorili je zasadnutie vlády, bodaj by 
sme dostali peniaze, len aby nám nevykričali to, že sme ešte nespapali to, čo nám dali. Takže 
chvalabohu si povedal tú vec, na ktorú som aj ja čakal, že nečakajme už na ľudí zo všetkým, 
lebo oni neprídu. Ja z mojej praxe tiež viem, že príde malá vzorka ľudí 5-tich, 6-tich a my 
budeme čakať na to. Tak ako si povedal, možno treba buchnúť po stole, poďme, robme to. 
Možno za mojich čias tá štúdia, ktorá bola urobená nie je dobrá. Nevadí. Mne ide o to, že tie 
prachy, ktoré sme sem doniesli a ktoré sme vybojovali, hej, aby sa použili a či je to Poschova, 
či je to námestie, alebo či je to aj kúpalisko, hej, lebo to robíme pre ľudí. Takže konečne 
chvalabohu už si aj ty povedal a nestojíš za tým, že budeme čakať a čakať. A ešte by som 
chcel toľko povedať, že pri tej Poschovej záhrade kolegovia skúsme porozmýšľať nad jeho 
historickou hodnotou a nie nad workoutovými ihriskami atď. To môžeme urobiť inde, urobme 
priestor niekde, kde to môžeme utvoriť, ale Poschova záhrada má svoju historickú hodnotu, 



čiže tak sa treba potom ku tomu postaviť. Ja len toľko som chcel. V tomto ťa podporujem, 
treba už konečne buchnúť po stole a poďme to už konečne urobiť, lebo myslím, že termín je 
2020.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ku Poschovej záhrade som povedal. Bol ta schválený komisiou schválený harmonogram prác. 
Nie  vinou  komisie,  ani  zainteresovaných  ľudí  sa  tento  harmonogram  nedodržiava. 
Zdôrazňujem  nie  vinou  komisií  a nie  vinou  verejnej  diskusie  sa  ten  harmonogram 
nedodržiava. Treba sa obrátiť inde. Na vedenie mesta, prečo Poschova záhrada stojí. To je 
jedna vec. A druhá vec. Páni opakujem ešte raz máte právo na svoj názor tak isto ako ja mám 
právo na svoj názor. Ja si myslím, že zbytočne budem kupovať ľuďom pokazený trabant, keď 
za 30 dní môžeme mať lepší mercedes za tie isté peniaze. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Už keď sme...dobre, asi to prenesieme potom na tú Poschovu záhradu. Ďalej 
do diskusii. Takže do diskusie sa niekto hlási? Nie. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kováč 
pozmeňujúci návrh chcete dať? 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Ja som ho vyslovil. Chcel by som....

p. primátor Michal Domik
Poprosím vás o zopakovanie.

p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ďakuje. Chcel by som, aby si pán predsedajúci dal hlasovať o mojom návrhu stiahnuť tento 
materiál z rokovania. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hlasujme.
Za 4 poslanci, proti 12, zdržalo sa 0 poslancov.

Takže pokračujeme v tomto návrhu. Dávam hlasovať za bod č. 20. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 12 poslancov, proti 3, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne.

Takže dal by som návrh na prestávku. Pani prednostka mi. Dobre takže. Takže ešte jeden bod. 
Potom dáme.
K     bodu rokovania č. 21 Správa o činnosti MsP Rožňava za 1. polrok 2019  
Nech sa páči pán náčelník. 

p. Ing. Róbert Hanuštiak
Takže pekný deň vážený pán primátor, páni poslanci, dámy a páni. V súlade s uznesením MZ 
č.  201/2000  predkladám  správu  o činnosti  MsP  Rožňava  za  I.  polrok  2019.  Správa  je 
rozdelená  postupne  od  najdôležitejších  úloh  až  po  štatistické  ukazovatele,  ktoré  máte 
v prílohových častiach správy. Stručne spomeniem len, že darí sa nám na veľmi dobrej úrovni 
udržiavať  úroveň spolupráce  s PZ SR a spoločnej  prijímať  účinné  opatrenia  na potlačenie 



protiprávneho  konania  na  území  nášho  mesta.  Sústredíme  sa,  alebo  sústredili  sme  sa 
v hodnotením...v  hodnotenom období najmä na preventívne aktivity a zvyšovanie odbornej 
úrovne  našich  príslušníkov.  Realizovali  sme  viacero  preventívno-bezpečnostných  akcií 
zameraných  na  bezpečnosť  detí,  seniorov,  dodržiavanie  zákazu  požívania  alkoholických 
nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Celkovo sme realizovali 427  hliadok, odstránili 
sme 11 vrakov motorových vozidiel,  zaznamenali sme a objasnili  1 857 priestupkov, čo je 
v konečnom hodnotení  o 508 priestupkov viac  ako v predchádzajúcom období  roku 2019. 
Aktívne sme kontrolovali aj povinnosti držiteľov psov, kde sme realizovali 66 priestupkov. 
Tak isto je to o 12 priestupkov viac ako v porovnateľnom období predchádzajúceho obdobia. 
Odchytili  sme  62  túlavých  zvierat.  Celkovo  tie  štatistické  ukazovatele  objasňovania 
priestupkov máte v prílohovej časti 1 a 2 tejto predkladanej správy. Chcel by som spomenúť 
aj  určité  nedostatky,  aj  keď  sa  netýkajú  priamo  činnosti,  ale  hlavným  nedostatkom  je 
nezáujem o prácu mestského policajta, nakoľko v tomto období sme realizovali 3 neúspešné 
výberové konania na pozíciu príslušníka MsP. Vzhľadom k tomu prijímame určité opatrenia 
aj  s podporou  u pána  primátora.  Pevne  verím,  že  v ďalšom  období  sa  nám  to  podarí 
zrealizovať  už  úspešne.  V druhom  polroku  budeme  pripravovať  realizáciu  projektov 
Bezpečný domov 2 a v tomto polroku nám už prakticky od 01. júla beží projekt  miestnej 
občianskej  poriadkovej  služby  a samozrejme  budeme  sa  usilovať  o doplnenie  nášho 
chýbajúceho príslušníka. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Dávam  hlasovať.  A nech  sa  páči  s faktickou  poznámkou  pán  poslanec 
Burdiga. Ospravedlňujem sa.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Nič, nič, nič. Ja len veľmi krátko by som chcel pochváliť aj MsP aj náčelníka za ich prácu, za 
prevedenú prácu.  A ja  im do budúcna tak isto želám len dobre,  aby boli  dobré výsledky, 
pretože potom, keď my sme spokojní, ako poslanci sú spokojní aj obyvatelia a ja som veľmi 
rád, že aj s rôznymi poznatkami atď. vieme prísť za policajtmi aj za náčelníkom a veci sa 
riešia promptne, na mieste a rýchlo. Takže asi z mojej pozície veľmi pekne ďakujem aj tebe 
pán náčelník, aj policajtom.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pripájam sa. Ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Vyhlasujem 10 min. prestávku. Už hodinovú prestávku? Dobre. Takže obedňajšiu prestávku. 
Kto je za? Ďakujem pekne.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Ja som už chcel pokračovať, keď to nám tak dobre išlo. Do 13.00 je prestávka obedňajšia. 
Ďakujem pekne. 
Takže sme všetci na mieste. Takže vážení poslanci otváram bod diskusia občanov. Máme tu 
pár občanov tak poprosím. Nech sa páči pán Bobko.

Občan mesta



Asi teraz dobre. Dobrý deň Bobko, Kyjevská ulica. Nič nové. Klasika a Jovická ulica teraz 
trochu ináč. Pán Hanuštiak som rád, že ste prišli. Po infarkte som si už neobnovoval odbornú 
spôsobilosť ohľadom pozemných komunikácií a dopravného značenia, ale som presvedčený, 
že stále platí zákon, podľa ktorého je zakázané na dopravné značky a ich nosiče umiestňovať 
veci, ktoré nesúvisia s cestnou premávkou. Teda na parcele č. 18091/1 Ulica jovická, ktorá je 
v príslušnom stavebnom povolení  označená ako prístupová cesta  ku garážam je na zvislej 
dopravnej značke umiestnená tabuľa s textom súkromný pozemok, vstup zakázaný. Žiadam 
o zjednanie  nápravy  a samozrejme  požadujem  aby  som  bol  o výsledku  môjho  podania 
informovaný.  Ďalej  zastupiteľstvo  júl.  Reagujem  na  poznámky  pána  primátora  pred  tou 
krátkou  prestávkou.  Pán  primátor  do  diskusie  som sa  nehlásil  dopredu  ani  písomne,  ani 
mailom, ani iným spôsobom. V rokovacom poriadku takú možnosť som nenašiel. Vzhľadom 
na ten rýchly spád rokovania, ktoré bolo, dovolil som si jedného z poslancov sa opýtať, či bod 
diskusia bude. Vychádzal som z nekonania sa zastupiteľstva v júni, keď sme trebárs 3 čakali 
doma tam pri  monitore,  že  ako to  dopadne.  Teda vychádzajúc  z tej  vašej  poznámky pán 
primátor ospravedlňujem sa vám, zamestnancom mesta tak isto a vám páni poslanci tiež, že 
ste museli čakať na mňa. Zvlášť sa ospravedlňujem pánom poslancom Bischofovi, Kováčovi, 
Drengubiakovi a Dávidovi, ktorých sme spolu s kamarátmi, s manželkami vo voľbách volili. 
Žil  som v domnení, že úrad a zastupiteľstvo sú pre ľudí a nie opačne.  Zrejme vekom som 
nepostrehol, že pravdepodobne sa pojem verejná správa mení. Čiže ešte raz ospravedlňujem 
sa vám, že ste museli čakať na mňa. Z tých ďalších vašich poznámok pán primátor. Tlak na 
pána Burdigu. Pán primátor je tomu asi rok, keď sme tam vedľa sedeli, sedeli ste o jednu radu 
predo mnou, mali ste pripomienky ohľadom prerozdelenia financií futbal, hokej. Čiže boli ste 
nespokojný tak ste to nadniesli. Toto nebol tlak na pána Burdigu? Ale tým, že teraz nesedíte 
tu, ale sedíte tam už je to ináč. Predtým ste boli pán Domik, teraz ste pán primátor Domik. No 
každý sme dajaký. Nevadí. Pán Ocelník uviedol v tom, v tých svojich novinách niekedy, že 
zasadnutia niektoré mu pripomínajú divadlo. Mne to tuná občas pripadá ako nejaký kvíz, ako 
nejaká súťaž.  Dostávam pomerne dosť odpovedí z mesta,  lebo sa veľa pýtam. Po odstupe 
nejakých 2 – 3 mesiacov trošku preformulujem otázku. Odpoveď je úplne iná. Ja nie som 
súťažiaci, aby som si vyberal. Áčko alebo béčko. Keď sa tu niekto cíti ako kvízmajster to je 
jeho vec. Ďalšia tá vaša poznámka, že čo dnes vymyslí. Najprv pán primátor k vášmu sľubu 
z júla, že v najbližšej dobe dostanem odpoveď na otázku ohľadom listu advokáta Kováča. Asi 
máme rozdielne  časové dimenzie  nejaké.  Od 12. júla  už prešlo pár  dní,  pár  týždňov,  pár 
mesiacov. Odpoveď ináč už nie je potrebná.  Máme vyjadrenie z advokátskej komory. Ale 
slovo robí chlapa a u pána primátora by to malo byť zvlášť. Ďalej aj vy aj pán Burdiga ste sa 
s materiálmi ohľadom Jovickej zaoberali. Ako je potom možné, že obom a aparátom, ktoré 
máte k dispozícii utiekla taká maličkosť. Zastupiteľstvo apríl 2013 dôvodová správa, návrh na 
uznesenie, uznesenie, kúpna zmluva. Veľmi krátke vysvetlenie pre tých, ktorí nie sú v obraze. 
Uznesenie 7 eur za m2.  Pani Filipová pôvodne žiadala  20.  Kúpna zmluva,  keď sa to tam 
preráta vychádza okolo 3,50. Fakt to veľa nie je. O vysvetlenie nežiadam, ale keďže nekonal 
ani  jeden,  ani druhý primátor  tak budeme konať my a vysvetlenie  si  bude vyžadovať iný 
orgán. Dnes ráno sa mal, v noci vrátiť ďalší penzista. Už tú právnickú činnosť nevykonáva. 
S tým si ešte raz prejdeme to naše podanie, zajtra odchádza podanie na príslušný úrad. Nie tu 
v Rožňave.  No a z dôvodu nakladania s majetkom mesta máme pripravené ďalšie podania. 
Čakáme ešte na jeden znalecký posudok. Nerobím tajnosti. Pôjde o pozemok pána Džačára, 
nie o osobu pána Džačára. O pozemky Papajovcov, ja viem tam je ešte palivá, Stefe aj ten 
Novák  na  tej  Kúpeľnej.  Je  toho  viac.  Niečo  na  NKÚ,  niečo  na  NAKU,  niečo  pre 
ombudsmanku. Je jednaný tak isto jeden taký krátky minútový šot ohľadom cyklotrasy. Ale 
musím vám zároveň poďakovať pán primátor za to vaše konštatovanie dobýjania sa svojich 
práv. Áno práv. Úplne krátka poznámka ešte. Neviem prečo sa veci personifikujú na moju 
osobu. Mne to ináč osobne nevadí. Je nás viac. Okrem majiteľov garáží sme 4 penzisti, jeden 



je  počítačový  maniak,  jeden  je  právnik,  čiže  nie  som  sám  jednotlivec.  Časový  limit 
nedovoľuje niektoré veci rozviesť podrobnejšie, prípadne uviesť ďalšie hlavne k pozemkom 
mesta. Ďakujem za možnosť vystúpenia.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Chce reagovať pán poslanec Bischof. Nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem  za  slovo.  keďže  som  bol  priamo  spomenutý  v príspevku  občana  tak  len  na 
dovysvetlenie. Na júnovom zasadnutí som bol riadne ospravedlnený, keďže som bol pracovne 
mimo územia SR a na júlovom zasadnutí  som bol jeden z iniciátorov toho, aby sme naše 
zasadnutie predĺžili, aby sa mohli občania zúčastniť, keďže časovo sme to nejako skôr stihli. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Keď ešte môžem pán Bobko aj ja pár slov. Musíte ma, každému nevieme 
vyjsť v ústrety.  Určite pamätám si to, keď som prišiel  na MZ. To bolo moje prvý krát aj 
posledný krát. Nechodil som pravidelne dobojovať svojich práv, na čo máte právo, áno. Ale 
už som sa vyjadroval v televízii,  vám som sa vyjadroval a vyjadrujeme sa viacerí.  Možno, 
nechcem vám dajakú nádej dávať, lebo ja keď sľúbim tak väč...nieže väčšinou, stále má to 
byť tak. Čo sľúbim, tak to aj dodržím. Pracujeme na tých pozemkoch. Je taká alternatíva, že 
by sme sa mohli aj pri tom vašom pohnúť, ale najprv musíme jeden dôležitý fakt dať dokopy 
a to je vysporiadanie 60 tisíc m2, ktoré by sme mohli urobiť veľmi lacno a mesto by to možno 
nič nestálo. Ale zatiaľ je to len momentálne v riešení. Takže by som vás nechcel s týmto. Ale 
do budúcnosti môžete ma navštíviť a vám vysvetlím, že o čo tu vlastne ide. Dobre? Takže 
toho sme sa báli, aby sme nevytvorili taký precedens, že by sme odkúpili za 25 euro a máme 
tu 60 tisíc m2 nevysporiadaných. Čo by nás potom vyšlo nejakých 1,5 milióna euro. Mesto by 
muselo každému zaplatiť. Keď kúpime za 25 euro od jedného, tak hneď nabehnú tu ďalší 
a povedia,  že  veď  aj  od  nás  kúpte  za  25  euro,  keď  ste  to  kúpili  pre  pána  Bobka 
a spoluobčanov a ďalších spoluobčanov, ktorí tam vlastnia tie garáže. Takže do budúcnosti 
myslím, že ešte dajakú alternatívu nájdeme a ja pracujem na tom, aby každý bol spokojný no 
nie vždy to ide. Dobre? Ďakujem veľmi pekne, že ste dneska prišli. Ďakujem pekne. Nech sa 
páči. Už, už odišiel asi pán Bobko. Takže pán Drengubiak? Nech sa páči ďalší. Tam ten pán 
sa, pán Hronec. Nech sa páči pán Hronec, keď poprosím, sa hlásil.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Hronec. Nechcem sa opakovať, ale nie som tu vo svojom mene, 
ale obyvateľov Juhu, väčšiny. Mesto prijalo ešte v roku 2014 uznesenie ohľadom parkovania 
na Juhu. Za minulé volebné obdobie sa dačo robilo, dačo sa tam pripravovalo, hej. Boli tam 
nejaké alternatívy. Ale žiaľbohu to teraz zastalo na mŕtvom bode. Nič sa nerieši. Bol tam v tej 
alternatíve parkovací dom, štvorprúdovka existujúca zeleň. To by bola jedna vec. Lebo chceli 
by sme vedieť, lebo ťahá sa to od roku 2014 žiaľbohu a nič sa s tým nerobí. 28. marca tohto 
roku na MZ tu na podnet nie len môj, ale aj ostatných občanov Juhu som hovoril tam pri 
Inkube to parkovacie miesto na ŠPZ-tku. Ostatným občanom mesta nie je umožnené. Na môj 
podnet vtedy bola tá tabuľa odstránená behom 2 – 3 týždňov. Teraz asi 3 týždne spätne je tam 
tá tabuľa znova. Bez obmedzenia, hej, znova je to tam. Kto dal nato príkaz, alebo čo. Mesto 
nemá žiadne,  žiadne nariadenia,  alebo nejakú právnu úpravu, kde je to možné. Tak prečo 
jedným je to umožnené, ostatným nie. Keď to už bolo odstránené vtedy, zistilo  sa, že na 
základe ničoho tá tabuľa tam je a prečo je tam znova. Znova tak ja bola 24 hodín. A toto by 
bolo hlavné. Ďakujem.



p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže by som odpovedal. Čo sa týka parkovísk. Bývam na Juhu taktiež. Trošku 
nechá,  aby ten  mikrofón.  Takže  pán Hronec  čo  sa  týka  parkovísk  rovnako mám tie  isté 
problémy ako vy. Bývam tam, takže večer neviem zaparkovať. Určite riešime. Na pozemku, 
ktorý by aj vyhovoval ako parkovisko, tak vlastne to pán neviem či môžem, pán Tutko, s ním 
som už v dajakom jednaní,  či  by nechcel  vytvoriť  200 parkovacích miest  hlavne pri  tých 
trinástkach. Lebo keď boli budované tie 13 poschodové obytné domy, tak parkoviská neboli 
pre ne vybudované. Ďalšou alternatívou je aj pri Inkubátore, popred tej krčmy. Tam by sme 
vedeli  získať ďalšie  parkovacie  miesta.  To je  asi  taká  alternatíva,  s ktorou by sme chceli 
pracovať už budúci rok, aby sa začalo to stavať. Takže pracujeme na tom taktiež,  aby tie 
parkovacie  a určite  aj  teraz  na Vargovom poli  chceme všetky tie  kontajnery,  ktoré  sú na 
cestách a na parkoviskách stiahnuť dole a vytvoriť pre nich kontajneroviská zvlášť, aby sa 
uvoľnilo aspoň minimálne 10 parkovacích miest. Vieme aj s týmto spôsobom, aby vznikli 
ďalšie parkovacie miesta. Čo sa týka tej značky. Beriem na seba zodpovednosť. Ja som dal 
nariadenie, aby ju dali naspäť, nakoľko pani, ktorá tam podniká nám platí mesačne 1 980 euro 
nájomné, hej, tak si to vyžiadala. A ja si myslím, že má dosť na to právo, aj keď to zákon 
neumožňuje.  Ale  aby  sme  stratili  tisíc...  nájomníka,  ktorý  platí  nám mesačne  1980  euro 
a príde do roboty a nevedel odparkovať pred svojou firmou, vlastne pred našou budovou, ale 
vlastne v našich priestoroch má svoju firmu, tak ja si myslím, že to je dosť smutné, aby sme 
jej  to  neumožnili.  Tak  ja  som  na  moje  nariadenie,  sme  tam  dali  tú  značku,  aby  mohla 
zásobovať, aby mohla ďalšie aktivity vyvíjať, nakoľko má tam asi sa mi zdá 40 zamestnancov 
tam zamestnáva. Ako majiteľka by si... myslím, že má právo na to, aby mala umožnený ten 
priestor, kde príde do svojej firmy a pokojne. Aby nemusela po celom Juhu hľadať parkovné 
miesto. Takže asi z tohto hľadiska som to tam dal osadiť naspäť. Ďakujem pekne. Nech sa 
páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  chcem len  občanovi  povedať  a pripomenúť  aj  vedeniu  mesta,  že  bola  spracovaná,  bol 
spracovaný projekt parkovania na sídlisku Juh, za ktorý sme zaplatili. Bolo by fajn keby sa 
parkovacia politika riešila takýmto spôsobom, ktorý je teda tam schválený. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani prednostka s pripomienkou.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ešte by som chcela pánovi  Hroncovi oznámiť,  že aj  podnet, 
ktorý ste dali, ktorý sa týkal prideľovania parkovacích miest pre držiteľov preukazov ŤZP, tak 
práve na dnešnom zasadnutí poslanci MZ schválili zásady prideľovania. Čiže do 31. marca sa 
majú  prehodnotiť  už  pridelené  parkovacie  miesta  tak,  aby  spĺňali  tie  kategórie  držiteľov 
preukazov ŤZP, ktoré sú uvedené v tých zásadách. Čiže len pre imobilných, alebo nevidiacich 
občanov. Takže už ten prvý krok sme urobili a potom budú nasledovať tie ďalšie kroky, ktoré 
už sa týkajú investičných akcií. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Hronec.



Občan mesta
Len takú poznámku k tomu. Bolo tam to parkovacie miesto. V poriadku, dobre dali ste jej ho. 
Prečo nie je časove ohraničené. Prečo je to 24 hodín, keď to parkovisko sa využíva 2 – 3 
hodiny a ráno od tej 7-mej do tej 4-tej poobede tam nie je problém s parkovaním. Tam je 
problém s parkovaním v noci a to parkovisko je vyhradené na 24 hodín. A je využívané denne 
možno 2 – 3 hodiny. Lebo vidím jak tam stojí to. Nieže osobné proti nikomu, ani proti tej  
pani, len prečo jeden môže a druhý nemôže. A 24 hodín je to parkovisko pre ňu. V noci zíva 
prázdnotou a my musíme ísť niekde inde parkovať. Tak len toto. Prečo to nie je časove jak sa 
robí,  časove  ohraničené.  A cez  deň  hovorím   nie  je  tam od  tej  7-mej  do  4-tej  problém. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Čo  sa  týka  tak  prezistíme.  Dajak  mikrofón  mi  nejde.  Takže  prezistíme 
dobre? Lebo podľa môjho vedomia tak by to malo byť časovo obmedzené. Dobre? Ďakujem 
pekne. Nech sa páči niekto do debaty? 

Občan mesta
Chcem vás príjemne pozdraviť. Želám pekný deň. Volám sa Milan Capák. A keď dovolíte 
najprv dám otázku pani Mih...Balážovej. Pani hlavná kontrolórka chcel by som vedieť, či sa 
niečo zmenilo vo VZN-ku. Pokiaľ by som staval nejakú cestu cez mestský pozemok, aspoň 
dočasne, či by som mohol, alebo nejakú stavbu. Alebo musím mať nejaké ohlásenie, či ako.

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
My žiadne, žiadne VZN nerieši takúto situáciu, ale na to je zákon. A hlavne stavebný zákon 
a ďalšie predpisy súvisiace s majetkom mesta. S majetkom mesta nemôže hocikto ľubovoľne 
nakladať. A o tom rozhoduje, máme na to zásady, máme na to postup, zákon o majetku obce, 
ako sa s majetkom obcí môže nakladať. Ale túto otázku neviem kam mierite, ale určite že 
nemôže si hocikto hocikde vybudovať cestu. 

Občan mesta
Ďakujem pekne. Čiže mal by som mať asi nejaké povolenie najprv?

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
No podľa toho, či ide... aj bežne sa vychodí nejaký chodník. Hej. Otázka je čo považujete za 
komunikáciu, lebo zákon to presne špecifikuje čo je komunikácia, čo je cesta. Tak predsa keď 
niekto niekde vyšliape niečo tak tam to mesto nerieši, ale keď nikto chce spevnenú plochu 
postaviť, hej, tak tým pádom podlieha to stavebnému konaniu a samozrejme v prvom rade so 
súhlasom mesta ako majiteľa, alebo vlastníka pozemku. 

Občan mesta
Ďakujem pekne. Tak dobre. Ja len také krátke otázky mám a verím, že aj rýchle odpovede 
budú.  Teraz  by  som  dal  otázku  pánovi  Domikovi.  Pán  Domik  vy  ste  tu  niečo  v apríli 
spomínali, že mám garáže, nejakých Cigánov v nich ubytovaných. Ja nedisponujem žiadnymi 
garážami. Vy máte také podklady? A viete to dokázať tu teraz pred kamerami? 

p. primátor Michal Domik
Áno. Boli sme, boli sme na šetrení, na...v osadách aj v tých garážoch a tam nám priamo na 
kameru povedali, kto vlastní tú garáž. Nechajte ma dohovoriť. Koľko platia títo nájomníci. 
Takže priamo na kameru, máme to na kamerovom zázname, že kto vlastní tú garáž, koľko sa 
mu platí, aké sú zmluvy, ako to obchádzajú tie zmluvy, hej, že väčšinou je to na pôžičku. Že 



vlastne  je  zmluva  o pôžičke  250  euro  keby  si...dakto  vás  prichytil,  alebo  tých  ľudí,  že 
odovzdávajú tie peniaze, tak že vraj to je pôžička, to nie je nájomné. 

Občan mesta
Čiže vy máte list vlastníctva, kde figuruje moje meno Milan Capák. Ešte raz mi odpovedzte 
priamo, nekrúťte tu jedna pani povedala, ale máte list vlastníctva vy ako primátor v ruke?

p. primátor Michal Domik
List vlastníctva sa mi zdá, že bol na vašu mamu. 

Občan mesta
Na meno Milan Capák, nerozumiete asi mojej otázke pán primátor.

p. primátor Michal Domik
Ale vy vyberáte....

Občan mesta
Máte meno Milan Capák na liste vlastníctva? Alebo nie.

p. primátor Michal Domik
Na liste vlastníctva je meno vašej mamy. Na to ste....

Občan mesta 
Ešte  raz  sa  vás  posledný,  vy  ste  asi  dement  pane...  Máte  meno  Milan  Capák  na  liste 
vlastníctva, alebo nie. Áno, alebo nie my odpovedzte.

p. primátor Michal Domik
Na  liste  vlastníctva...  Môžem  dohovoriť  pán  Capák?  Ja  vás  nechám,  vypočujem  si  vás 
a prosím neskáčte mi do reči. Ja neskáčem vám. Na liste vlastníctva je meno vašej mamy a tí 
obyvatelia, ktorí v tých bytoch bývajú, alebo v tých garážach tak doslova nám povedali, že 
platia pre vás nájomné. Od sto, dakde 120 euro, dakde 150 euro, dakde rôzne to je. S tým, že 
sa pani vyjadrila na kameru do 2 mesiacov ste ju vyhodil na ulicu. Zvýšil ste jej potom na 
vysoko. Bola sa tu sťažovať. Máme o tom taktiež záznam. Bola sa tu sťažovať a že kvôli 
psom, kvôli psovi ste ju vyhodili na ulicu, lebo ste ju zvýšili na neviem akú sumu a nedali ste 
jej už možnosť. Takže máme aj to záznam, bo prišla sa sťažovať.

Občan mesta
...chodíte personifikovať ľudí tuto v meste či jak to mám chápať. 

p. primátor Michal Domik
Nie, nie. My sme išli skontrolovať všetky obydlia, ktoré sú, aká je tam životná úroveň

Občan mesta
Normálne na súkromný pozemok vy vojdete si jak nič, bo vy ste Domik? Či ako to je?

p. primátor Michal Domik
No v rámci marginalizovaných občanov sme išli zistiť, kde ľudia bývajú. Bývajú bez pitnej 
vody, bez toaliet.  Bolo to také preventívne,  či tí  ľudia potrebujú nové bytovky, alebo nie, 
nakoľko sa robila petícia, že tieto byty nie sú potrebné. Hej. Čiže my sme si išli preveriť 
situáciu priamo do terénu a prešli sme všetky chatrče a všetky garáže a tam bolo spomenuté. 



Nemal som vás uraziť slovne, sa vám ospravedlňujem, že som vaše meno. Len v rámci tej 
kampane,  antikampane a petície,  ktorá išla  tu  tak som spomenul,  že ktorí  ľudia vyberajú, 
alebo ktorí majú nájomné zmluvy tzv. za nulu, 0 euro, lebo nájomná zmluva je na 0 euro. Hej. 
Že ich môžete hoc kedy vysáčkovať, tak som spomenul vaše meno aj pani Rezmüvesovej. 

Občan mesta
Takže. Takto ja vám ešte raz poviem. Máte list vlastníctva s menom Milan Capák a pri ňom 
garáž alebo....

p. primátor Michal Domik
Nie nemám. 

Občan mesta
Ďakujem za odpoveď. A teraz vás pekne poprosím, pretože ste ma v aprílovom zastupiteľstve 
tu pred kamerami nazvali,  že to hraničí  s úžerníctvom a na júnovom ste tu pri dverách za 
prítomnosti  Ocelníka  a kolegov  vykrikovali  po  mne,  že  som úžerník.  Tak  využime  teraz 
kamery po druhý krát....

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

Občan mesta
...buďte taký láskavý a žiadam od vás, aby ste sa  mi verejne ospravedlnil  najprv a druhý 
mimosúdne samozrejme sa s vami spojím. Máte možnosť prísť za mnou a sa vyrovnáme aj 
ináč po finančnej stránke za to. Ste ochotný alebo nie? 

p. primátor Michal Domik
Ak mi odpoviete na pár otázok teraz vy.

Občan mesta
Ja sa vás pýtam. Však už odpovedajte.
p. primátor Michal Domik
Nie. Teraz sa vás pýtam ja.

Občan mesta
Potom my dáte vy otázku. Nedávajte otázku na otázku. Tak kde sme.

p. primátor Michal Domik
Otáz...  otázka znie. Vyberáte peniaze od rómskych obyvateľov za bývanie v nehnuteľnosti 
vašej matky?

Občan mesta
Ešte raz sa vás pýtam ste ochotný...

p. primátor Michal Domik
Nehnuteľnosti vašej mamy?

Občan mesta
....sa ospravedlniť ...



p. primátor Michal Domik
Toto mi odpovedajte.

Občan mesta
...na moju úžeru alebo nie?

p. primátor Michal Domik
Toto mi odpovedzte a potom sa vám ospravedlním. 

Občan mesta
Áno alebo nie. Nenaťahujte to pán Domik.

p. primátor Michal Domik
Ja sa vám neospravedlním, lebo ja si za svojím slovom stojím. 

Občan mesta
Čiže tvrdíte, že som úžerník už verejne. 

p. primátor Michal Domik
Áno.

Občan mesta
Buďte taký láskavý. Máte to na kamerách, je to zaz.... ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem aj ja.

Občan mesta
Teraz keď dovolíte prejdem, využijem možnosti trošku o vašich nehnuteľnostiach. Áno. Ktoré 
sú nelegálne.

p. primátor Michal Domik
Poprosím ešte, keď môžem poprosím pána náčelníka. Nech sa páči.

p. Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja by som len chcel vyzvať všetkých diskutujúcich, 
aby sa zdržali akýchkoľvek invektív a správania, ktoré vzbudzuje verejné pohoršenie. Dobre? 
Vyzývam v mene zákona všetkých, aby sa správali korektne. Každý má právo povedať svoj 
názor, prejaviť svoj názor, slobodne, ale bez emócií. Sme kultúrni ľudia takže...

Občan mesta
Pán Hanuštiak neviem, či to mierite na mňa, alebo na koho.

p. Ing. Róbert Hanuštiak 
Preventívne to hovorím. Pre všetkých.

Občan mesta
Jaj. Tak potom sa správajte slušne, ostatní tiež.

p. Ing. Róbert Hanuštiak



Ďakujem za pochopenie. 

Občan mesta
No dobre. Takže sa budú aj ostatní správať slušne. A teraz keď dovolíte, hej, ešte tam vidím. 
K tomuto  bodu  pán  Lach  chcete  niečo  povedať?  Vy  máte  asi  ten  list  vlastníctva,  však? 
Z garáže. Tak povedzte vy.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
No počúvaj ma. My si, my si tykáme, čiže môžem. Počúvaj Milan. Tak všetci v Rožňave 
vedia, čím sa živíš. Prenajímaš a berieš peniaze od ľudí za prenájom nehnuteľností, dokonca 
náš odbor sociálnych vecí má zmapovaný stav v tom prvom dome na Baníckej. 

Občan mesta
Vy si to uvedomujete čo rozprávate na kamery? 

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja si to u....

Občan mesta
Máte dôkazy z toho čo si myslíte?

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja si to uvedomujem.

Občan mesta
Dobre. Nech sa páči.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
No a druhá vec je tá, že skús sa starať o svoje veci, aby sa ti netúlali psy po ulici, aby ľudia 
mohli slobodne chodiť, aby nenapádali poštárky a pod.

Občan mesta
Ty  čo  máš  s mojím  psom.  Máš  tak  isto  telefón  na  112,  nie?  Máš.  Aj  na  159  tak  volaj 
policajtov.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Milan 112-tka nie je jeho majiteľ. Ty si jeho majiteľ a zodpovedáš za toho psa. To si uvedom.

Občan mesta
Áno. A čo? Aký je problém s mojím Uškom. 

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ten, že sa ho boja ľudia a nemá čo hľadať na ulici pes bez náhubku a bez dozoru.

Občan mesta
No dobre a to je ten jediný pes. Hej?  A vy, keď mňa ide dokúsať pes na Hornocintorínskej 
vám je to jedno. Však? Lebo to sú....

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Hovoríme o tvojom psovi.



Občan mesta
No tak potom. Tak to že len môj pes existuje tu. Hej? Som nevedel.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Teraz sa bavíme o tvojom psovi. Budem ti tak isto skákať do reči a onderovať to tu, jak to ty 
robíš. 

Občan mesta
No nevadí.  Pán Lach nechajme tieto reči o psoch. Môj Uško je už chvalabohu na mieste, 
stráži si sliepočky tam, takže mu je dobre aj bez vás.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja som mu nezávidel jeho dobré bydlo u vás, alebo u teba teda. Nevidím dôvod, aby som ti 
oné vykal, keďže sme si po tykali a tykali sme si v minulosti. 

Občan mesta
Tak váš pozdrav mi už ako nechýba.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Mne už vôbec nie. 

Občan mesta
No vidíte. Tak nechajme to tak. A môžeme prejsť na druhú tému.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
No a druhá vec. By som sa spýtal, čo ten zoznam nehnuteľností  primátora sa týka návrhu, 
sťažnosti a ako to máme definované toto? Priestor pre občanov? 

Občan mesta
Však  nech  to  rieši.  Však  je  verejný  činiteľ.  Nie?  Mal  možnosť,  právo  podať  trestné 
oznámenia, všetko.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Tento čas je vyčlenený pre občanov, aby tu podávali  návrhy, sťažnosti,  aby si vybavovali 
svoje veci, ale nie osobné invektívy, ako to ty robíš teraz tu. 

Občan mesta
Nie, nie sú osobné. Keď niekto ma tu nazve úžerníkom...

p. poslanec. Ing. Ján Lach
To sú osobné invektívy prosím ťa.

Občan mesta
...jak pán Domik, tak asi ťažko si to nechám. Čo si myslíte, že čo ja.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
A ako baví ťa robiť tu šou pred oný, pred kamerami? 

Občan mesta



Nie šou. Ja tak rozprávam. To je môj štýl, akým rozprávam.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Jasné. Skús k veci.

Občan mesta
Dobre. Ešte máte niečo pán Lach, lebo mám tu druhú vec. Už niečo.... No a teraz poprosím 
vás, keby ste mohli na kameru dať pán ... alebo jak sa voláte. Dajte toto na kameru. Chcem sa 
vás spýtať. Pán Domik ja som dal také, takú žiadosť na mesto.

p. primátor Michal Domik
Áno.

Občan mesta
Prišiel som na druhú kolóniu na Bani, bola tam krásna vyasfaltovaná cesta, ale na nej bolo 
plno kameňov od dažďa. Tak som sa pozrel na to, vidím mestský pozemok a povedal mi, že 
to je vraj vaša, vami osobne vybudovaná cesta s nejakými pracovníkmi. Tak som si vypýtal 
na to povolenie či ste mali, na vybudovanie tejto cesty. A to povolenie neexistuje tu, tak ako 
je to s tou cestou. 

p. primátor Michal Domik
Takže keď môžem odpovedať. Ešte pred voľbami sa vybudovala nová cesta na tú kolóniu, 
ako sám ste povedal bola tam jedna nová cesta a pri tej novej ceste bola jedna stará cesta, po 
ktorej tiekla  ustavične voda, stále to zaplavovalo.  Nie len teraz,  keď je to urobené, ale aj 
predtým  a vtedy  nosilo  to  dole  bahno  a konáre  a všetko  z lesa.  Celý  les  je  prekopaný 
momentálne  už tá  voda je  zadržaná.  Dovolil  som si  a dal  som aj  oznámenie  na mesto aj 
s pečiatkou to vám môžeme potom doručiť, hej, spätne s dátumom, nieže spätne s dátumom 
ale to už z roku 2018, lebo pred voľbami bombardovali ste ma  ohľadom tohto, že tu cestu 
zrekonštruujem  na  vlastné  náklady,  tak  aby  tá  voda  už  prestala  tiecť.  Jednalo  sa  o to, 
prekopali  sme celý  les,  z jednej  strany,  z pravej  strany sme prekopali,  dal  som tma nové 
žľaby. Na vlastné triko som štátne lesy či mi to dovolia, aby som prekopal všetky lesné cesty 
a dal tam priepusty z vlastnej iniciatívy a na vlastné peniaze. Čo sa stalo voda sa prerazila 
taktiež z ľavej strany čo majú farári, čo sú farské lesy a celý les, prichádza na môj pozemok 
a po tej ceste ide dole voda ďalej. Urobili sme tam odvodňovacie kanály, urobili sme tam 
kanalizáciu, urobilo sa všetko. Jasne nemal som na to povolenie, urobil som to kvôli tomu aby 
pred voľbami ma dakto nenapadol, že som zničil úplne novú cestu, lebo som nezabezpečil tú 
svoju cestu, ktorá je na mojom liste vlastníctva. Ja som dal oznámenie, kvôli čomu opravujem 
tú cestu.  Tá cesta tam bola rozšírili  sme ju vyplnili  sme ju makadamom, čo sa týka tých 
priepustov sme v lese prekopali, vložili, ale dajaký dobrák nám tam vložil pár kameňov, za.... 
tie priepusti zapchal so štvor... zapchali sa so štvorkolkami a voda pri prietrži mračien nám sa 
pustila  dole  na  našu  cestu  a urobila  mi  škodu  10 000  euro.  Takže  kvôli  tomu,  aby  som 
zabezpečil, aby tá voda z mojej cesty nepodmyla novú mestskú cestu tak som zobral na seba, 
že urobím, opravím tu cestu na vlastné náklady. Len bohužiaľ ako sami vidíte prietrž mračien, 
čo sa deje, či sú to susedia dolní pri pánovi bývalému primátorovi Kardošovi zničilo cestu, 
všade tie prietrže, prietrž a tá voda ničí tie cesty a to nielen tam vzniká ten problém, ale v celej 
Nadabulej.  Ako  sami  ste  videli,  tak  isto  je  to  aj  pri....  na  juhu  a všade,  všade  všetkých 
priestorov tá voda zničí. A, a prúdi a prichádza to po pozemkoch a nikto s tým nič nerobil. Ja 
som to zobral na vlastné triko a som investoval nie málo peniaze aby som tú vodu zadržal. Na 
75% je už voda zadržaná, ešte stále máme tam 25%, s ktorými pracujem. V daždi to robíme 
v tej  najväčšej  búrke,  aby sme vedeli  odkiaľ  tá  voda prichádza  a hovorím,  už celý  les  je 



opravený, môžete sa ísť pozrieť. Je prekopaný a chceme aby tá voda zostala v lesoch a to isté 
chceme urobiť aj v celom našom okrese a okolo nášho mesta. Aby tá voda neprichádzala sem 
nám do mesta. Či to je na Juhu, či to je na Podrákoši a tak. Takže na tomto sme pracovali. Ale 
mám tam to vyjadrenie, že ospravedlnenie, že prečo som tak konal ako som konal, to pred 
voľbami. A je to tam a to ste dostali, lebo bola to presne taká zbraň, jediná zbraň, ktorú som 
porušil, ale v dobrom vedomí som si aj nahral video ako prúdi, mám aj video tak vám, si 
s vami sadnem a ukážem vám ako som zabezpečil tú vodu. Ako tá voda ide pekne už po tých 
rigoloch a priamo.  No tú zbytkovú vodu čo vlastne sa vrazí,  keď náhodou to zahatí  hore 
v lesoch za to nemôžeme, ale pracujeme na tom, že už dám tam zákaz. V dobre vôli som tam 
pustil, aby cez môj pozemok nosili drevo a sa mi to vypomstilo nakoľko tie V3S-ky stále tie 
priepuste zapchali a s týmto problém sme mali. Takže v, v rámci tohto. Teraz sa robí stavebné 
povolenie aj  na stavbu a tak,  nakoľko som primátorom mesta a vyše trištvrť roka som sa 
nedotkol  stavby ani  ničoho toho lebo som nemal priestor na to. Takže už aj  moja rodina 
povedala, že už by sm.... už sa tešili, už dom je objednaný. Drevodom tu je, drevodom to je 
a už, už je v Rajci vyrobený. No bohužiaľ odkedy som primátor som sa nedotkol ani raz, ani 
nemohol som. Teraz je už priestor, som si dal dokopy jeden tím, ktorí pracujú na tom, aby 
som tie stavebné povolenia na všetko mali a konečne už ten dom začal stavať. 

Občan mesta
Takže...

p. primátor Michal Domik
Dúfam.

Občan mesta
Ďakujem pekne vám za odpoveď. Že stačí potom to oznámenie aj keď sú tie terénne úpravy, 
to je dosť zaujímavé. Lebo ako dosť si predtým pán Bernáth na tom záležal, nie, že musí to 
a to  a  ma nepúšťal  ani  do  jedného  obyčajného  elektrického  ohradníka,  hej?  Lebo  som 
zabetónoval obyčajné drevá, stĺpy na pozemku, aby to držalo lepšie,  aby to neukradli.  No 
dobre, vy máte pekné výhody ja vám závidím.  No ale druhú vec aj tak sa spýtam, takže vy aj 
staviate  či  jak to je hej? A tam tiež nie je stavebné povolenie.  Čiže ste rozostaval nejakú 
stavbu, či jak to je. A to sa tiež dá tým oznámením, bo aj ja by som si pár takých stavbyčiek 
potom rád postavil. 

p. primátor Michal Domik
Nie, nie ste v omyle. Nestaviam dom už mám postavený,  ale v Rajci lebo je to drevodom. Už 
je pripravený. Ešte pred voľbami som začal stavať, myslím tak, že ideme stavať, že urobíme 
si povolenie všetko a objednali sme si drevodom v Rajci. Tam je už pripravený. Hej? Ten 
dom sa dom sa vyrába a vlastne ho budeme musieť na rok  tam uchovať a aj zaplatiť nájomné 
hej, za to, že ten dom. Takže teraz sa robí stavebné povolenie, sa bude robiť a základy, bez 
základov bez všetkého nie je nič na pozemku. Takže z tohto hľadiska. 

Občan mesta
Že žiadne terénne úpravy ste si nerobil na pozemku tak jak pri tej ceste.

p. primátor Michal Domik
Terénne úpravy sú tam ....

Občan mesta
Sú tam......



p. primátor Michal Domik
Čiastočné terénne úpravy sú tam.

Občan mesta 
.... tak potom nerozprávajte že nie sú.  Tak buď sú alebo nie sú. Sú tie terénne úpravy, či nie 
sú.

p. primátor Michal Domik
Terénne sú, ale základy nič sa nedeje. 

Občan mesta 
Dobre....

p. primátor Michal Domik
Ale toto ešte vás upozorňujem, že toto všetko sa udialo pred voľbami. Hej? A v rámci toho mi 
bolo povedané, buď stiahnem kandidatúru alebo, alebo toto s týmto ma budete. A hovorím 
pokojne ma môžete ja s čistým svedomím som sa pustil do tohto, takže chcel som zachrániť 
aby tá voda netiekla, aby nezničila novú cestu. Dal som oznámenie na mesto, kvôli čomu som 
to urobil. Mám to zdokumentované, nikdy som sa nepustil do toho na čo nemám argumenty, 
takže s čistým svedomím si myslím, že pomohol som tomu aby sa nezničila čisto nová cesta. 

Občan mesta
Ďakujem vám veľmi pekne. Tak každý si už o tom vyhotoví svoj obraz čo sa tu povedalo. Tak 
isto vám ďakujem pekne, že ste reagovali na prvú časť okolo toho úžerníctva. To si nejako 
veľmi rád odložím, že je to na kamerách, lebo to viem použiť, dobre. No mimochodom želám 
vám inač zastupiteľstvo naďalej a veľa síl do ďalšej práce v meste. 

p. primátor Michal Domik
Hlási sa pán Dávid. Som nechal dopovedať takže. Pán Dávid, pán poslanec. Nech sa páči pán 
Dávid. Máš zapnuté.

p. poslanec Ladislav Dávid
Dobre. Ja som chcel k tomu len toľko, že my myslím si, že niektoré veci nepatria na MZ 
a myslím si, že toto bola jedna z nich. A mali by sme vlastne hovoriť k veci a možno niektorí 
občania, ktorí tu chceli dať nejaké podnety, alebo nejaké nápady im nevyjde čas. Tak myslím 
si, že by sme mali pre týchto občanov nechať čas na to, na čo potrebujú a na čo vlastne by 
mali hovoriť. Tak si myslím, že toto bolo zbytočné. Ďakujem pekne.

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

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Ambrúž. Budem sa pýtať, lebo väčšinou mi neviete odpovedať na otázky. 
Takže  len  tri  také  veci.  Pravdepodobne  viete,  že  máme  v meste  ešte  jednu  veľmi  peknú 
budovu. Na námestí, na severnej strane. To je bývalý kláštor Františkánov. Možno ste počuli, 
že čo sa tam deje druhý rok. V auguste, v septembri tam prebiehali vďaka Radovi Kováčovi, 
Tomimu Székelyovi veľmi pekné prednášky týkajúce sa samosprávy, týkajúce sa novín. To 
aby Rožňava neupadala, ako za uplynulé roky upadala, je potrebné si vypočuť takéto odborne 
fundované prednášky. Organizátor mi vravel, že on si myslel, že vy ste si vedomí toho. Ani 



televízia tam nebola. Tá by tiež o tom mohla niečo ukázať Rožňavčanom z tej veľmi peknej 
práci.  Druhá vec.  Bol  som včera  veľmi rád,  že som dostal  odpoveď na  moje  2 písomne 
položené otázky týkajúce sa, obidve sa týkajú súsošia Francišky Andrássyovej. Vo svete je, je 
obvyklé, že mestá, športové kluby sa spoznávajú podľa určitých symbolov. Parížsku vlajku 
asi  nepoznáme,  ale ich Eifelovku áno. Však? Pravdepodobne farby Slovana tiež poznáme 
a možno nevieme, kto je tajomníkom oddielu. My tu v Rožňave máme strážnu vežu a súsošie 
Francišky Andrássyiovej. Nie je tam náhodou. Aj keď to nezaujíma veľa ľudí z nášho mesta 
tá socha je značne poškodená. Ja som to napísal koncom augusta. Ja sa zaoberám tou témou 
druhý rok, bádam, prednášam, píšem v téme tajomného grófskeho páru Francišky a Dionýza. 
Tá  socha,  súsošie  je  značne poškodené.  Ja  som dával  podnet  koncom augusta,  aby sa to 
opravilo. Veľmi pekne mi napísali, že vzhľadom na skutočnosť, že v rozpočte mesta na rok 19 
nie sú schválené financie na opravu, robíme kroky na vypracovanie finančného návrhu, ktorý 
by mohol byť predmetom rokovania MZ. A ešte riadok, dve. K tomu som sa veľmi potešil. 
Druhá časť nebola zvládnutá vec Luciou Kerekešovou a to si budem písať v tej časti, lebo tam 
nepochopila asi, že čo okolo Francišky som sa jej pýtal a čo som navrhoval. Vážení poslanci 
naďalej nemáme v Rožňave noviny. A ľudia, ktorí by veľmi radi čítali a radi čítajú, to vidíme 
na  tých  portáloch  všelijakých,  ktoré  existujú  súkromné,  alebo  internetové,  veľmi  radi  sa 
ozývajú,  veľmi  radi  čítajú  o sebe,  okolí.  A toto  sa   im nedarí.  Po  dlhých,  dlhých rokoch 
nemáme  noviny. Posledná moja nie otázka. Nepýtam sa. Pán Domik od 28. mája čakám na 
vašu písomnú, na vaše písomné ospravedlnenie sa za vaše vystúpenie zo 14. mája  z komisie 
kultúry,  kde  som bol  prítomný  a kde  ste  vy  tiež  prišli.  Nie  som rád,  že  vyšli  predseda 
kultúrnej  a podpredseda. Nechápem. Nechápem ani to, čo pán, na výzvu pán šéf mestskej 
polície rozprával. Ja som to ešte v živote nezažil na takom fóre, že polícia bola vyzvaná na, na 
takéto niečo. Ďakujem.

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

Občan mesta
Prepáčte  páni  úplne kratučko,  keď dovolíte,  lebo odchádzam. Chcem len povedať pánovi 
Dávidovi. Ja  som vás volil pán Dávid. Hej. Na voľbách. Otvorene poviem. Takže či to tu  
patrí, alebo nie. Nepatrí sa neprísť na zastupiteľstvo jak vy ste to tu zrobili 10-ti. Tak tento váš 
nový futbalový mančaft si nechajte dakde inde. Tu ste kvôli ľuďom nie kvôli futbalu a neviem 
čomu. A čo sa tu prejednáva tak to nechajte na ľudí. Nech sa páči.

p. primátor Michal Domik
Ja keď môžem by som reagoval na to. Títo ľudia, vďaka nim mesto na komunálnom odpade 
ušporí vyše 100 tisíc euro. A keby, keby sme...nám neprešiel ten zákon, tak by sme mestu 
neušporili  100 tisíc euro. Takže bolo to spontánne a som veľmi rád, že ich mám a ako to 
dopadlo, tak to dopadlo. Ale fakt len vďaka týmto poslancom, ktorý hlasovali za to tak máme 
100 tisíc euro v kase viac a môžeme robiť chodníky na Vargovom poli. Takže ja sa ich budem 
zastávať stále. Ale pán... nebudem komentovať. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Adela Husárová a zastupujem obyvateľov bytového domu na 
Ulici  Ernesta  Rótha  2.  Vážený  pán  primátor,  vážené  zastupiteľstvo.  Chceli  by  sme  vás 
informovať o stavbe polyfunkčného zamerania, ktoré sa má stavať na Ulici Ernesta Rótha 2. 
Stavbu na tomto mieste chce postaviť pán Čech. Na tomto mieste už pred tým časom chcel 
stavať pán Judt, 2002, ale na základe petície občanov MZ svojím uznesením č. 129/2002 zo 



dňa 27.06.2002 vydalo nesúhlasné stanovisko k tejto stavbe. O tejto veci, negatívnej stránke, 
rozhodol aj krajský úrad životného prostredia, ktorý túto stavbu nepovolil. Preto sa pýtame, či 
úradníci stavebného úradu mesta môžu svojvoľne nerešpektovať uznesenie MZ aj rozhodnutie 
krajského správneho orgánu, keďže vydali opätovne stavebné povolenie pánovi Čechovi, ale 
nás nevzali za účastníkov konania a nedoručili nám toto stavebné povolenie, čo krajský súd 
zmenil a prikázal mestu, aby nám to bolo doručené. Okrem toho táto stavba má byť postavená 
na bývalom detskom ihrisku, kde už boli odstránené detské preliezky a hojdačky, zlikvidovala 
sa zeleň a stromy. Prídeme o svoj vlastný komfort, oddychovú zónu pre deti a seniorov kvôli 
takejto  nezmyselnej  stavbe,  o ktorej  výstavbu  nie  je  verejný  záujem  obyvateľov.  Tak  sa 
pýtam, koho záujmy vlastne mesto zastupuje. Ďakujem to by bolo všetko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. My máme tu vedúceho odboru stavebného. Nech sa páči pán Bernáth.

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Dobrý deň prajem. Prebehlo tam konanie, na ktorom ste sa aj vy pani zúčastnili a ja som na 
tom konaní vám povedal, že dôvod prečo bolo začaté nové stavebné konanie, resp. pred tým 
ešte územné bolo, že bol aj žiadateľ aj stavebník, ale aj stavba úplne iná ako predtým, keď ju 
požadoval pán, myslím, Judt. Z toho dôvodu konanie. Prečo ste neboli účastníkom konania 
stavebný úrad v tom období vyhodnotil, že nijakým spôsobom nebudú ohrozené vaše práva, 
ani  právom  chránené  záujmy.  Keď  bolo  vydané  rozhodnutie,  áno  ako  ste  hovorili,  súd 
rozhodol, že ste mali byť účastníkmi konania. Boli ste prizvaní a aby ste mali možnosť sa voči 
vydanenému stavebnému povoleniu vyjadriť, resp. odvolať, čo ste aj urobili. Okresný úrad 
rozhodnutie zrušil a vrátil ho na nové konanie. Myslím 2 týždne dozadu bolo oznámené nové 
konanie.  Stretli  sme  sa  na  tom  konaní.  Vy  ste  vzniesli  námietky,  ktoré  stavebný  úrad 
momentálne  vyhodnocuje.  Ak  budú  relevantné  tak  sa  im  vyhovie,  ak  nie  vydá  sa  opäť 
rozhodnutie, voči ktorému v zákonnej lehote budete mať možnosť sa odvolať. 

Občan mesta
Dobre. Pán doktor beriem to na vedomie. Áno. Kontaktovali ste nás a dokonca sme to tam 
boli aj účastníci. Mne len ide o to, že raz keď krajský úrad životného prostredia teda ochrany 
životného prostredia takúto stavbu nepovolil. Pýtame sa, prečo znovu táto plocha je otázkou 
konania. To je po prvé. A po druhé dobre ďakujem, že sa s týmto akože zaoberáte. Mne len 
vlastne ide o to, kedy dostaneme odpoveď. Lebo ste povedali,  že sa s tým teraz zaoberáte. 
Hej. 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Momentálne vyhodnocujeme námietky, ktoré ste vzniesli.

Občan mesta
Dobre.  Dobre a ja len kvôli  tomu tu som v zastúpení  obyvateľov, pretože sa to odohráva 
medzi nami a medzi vami, ale bola by som veľmi rada, keby som teda zvýšila pozornosť aj 
ostatných poslancov vrátane pána primátora. A žiadala určitú pomoc, pretože si myslím, že 
občania by sa niekde mali dovolať svojich práv. Nič viac. Len zvýšiť pozornosť, že niečo 
takéhoto sa deje v meste. A to sa už teda ťahá chronicky od roku 2002. Teraz píšeme rok 
2019. A táto otázka je neustále žhavou problémom, žhavým problémom a situáciu, ktorá sa 
takýmto spôsobom rieši. Veľmi pekne vám ďakujem.

p. primátor Michal Domik



Ďakujem pekne. Ja by som aj v mene poslancov, určite sa pôjdeme pozrieť, urobíme šetrenie 
o čo vlastne ide, aby sme urobili svoj názor. Niektoré veci vieme zastaviť, niektoré nie. Tak 
isto ako vy máte právo, si myslím, že aj ten stavebník bude mať právo. Takže určite... Ale 
keby náhodou niečo sa dialo také nekalé, alebo fakt by to logicky už bolo... Mali sme také 
situácie,  že logicky to nedalo aby dakto kúpil  pozemok a s tým pozemkom cestu a zahatil 
susedovi cestu, tak vlastne my sme vôbec ani nepredávali. Takže určite ako poslanci na ten 
triezvy rozum dáme. Pôjdeme pozrieť sa, o čo vlastne ide. Toľko vám viem sľúbiť. Dobre? 
Ďakujem veľmi pekne. Takže sme prišli.... A nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som teda len rád využil túto príležitosť na vyjasnenie si, aby, aby teda nevznikli nejaké 
nedorozumenia.  Keď  som  správne  pochopil  vyjadrenie  pána  vedúceho  odboru,  tak  ide 
o nejakú  úplne  inú  stavbu,  alebo  významne  zmenenú  stavbu.  Čiže  keby  to  vedel  trochu 
vysvetliť, že v čom je rozdiel medzi tou pôvodnou, ktorá bola zamietnutá sa teraz, teraz tou 
novou, ktorá sa navrhuje.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Bernáth.

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Je  to  úplne  iná  stavba  aj  stavebník.  Nebudem tu  zbytočne  naťahovať  čas  ak  ma...  majú 
účastníci konania záujem môžu vidieť projektovú dokumentáciu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. 

Občan mesta
Môžem len jednu vetu?

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

Občan mesta
Pán Judt požiadal o stavbu multifunkčného charakteru a pán Čech polyfunkčného charakteru. 
Tak neviem, matematika asi ďalej nepustí.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Vyjadríme sa. Nikto sa nehlási do debaty? Tak veľmi pekne ďakujem vám, 
že ste prišli a oboznámili nás so svojimi problémami. Budeme ich určite riešiť. Takže týmto 
ukončujem bod rokovania Otázky občanov. 

A     prichádzame k     bodu č. 22      Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava   
za 1. polrok 2019

p. Hlavná kontrolórka JUDR. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo pán primátor.  Vážený pán primátor,  vážení páni poslanci, vážení 
prítomní  predkladám vám správu o kontrolnej  činnosti  za 1.  polrok roku 2019. Správa sa 
vypracováva v súlade s § 18f ods. 1 písm. d/ a e/ zákona o obecnom zriadení. Správu máte 
predloženú písomne. Bola zverejnená.  V podstate okrem kontrolnej činnosti  vykonávam aj 



súčinnosť  pri  vypracovávaní  interných  predpis...  smerníc  a  VZN.  Za  1.  polrok  bola 
vypracovaná  nová  smernica  pre  výkon  finančnej  kontroly  v pôsobnosti  mesta  Rožňava. 
Okrem toho mám za úlohu zo zákona viesť evidenciu podnetov a plnenie úloh zodpovednej 
osoby na účely zákona 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej  činnosti  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  V 1.  polroku  2019 
nebol takýto podnet prijatý.  Kontroly, ktoré boli vykonané boli prezentované na zasadnutí 
MZ. Máte to tam písomne uvedené. Okrem toho boli vykonané kontroly na základe podnetov 
poslancov. Boli to 3 podnety za 1. polrok a vybavila sa, teda prijala sa jedna petícia, ktorá 
bude,  ktorá  bola  prejednaná  v apríli  2019  na  MZ.  Išlo  o petíciu  proti  projektu  Sociálne 
bývanie  s prvkami  prestupného  bývania  komunitného  centra  na  Krátkej  a Kúpeľnej  ulici 
v Rožňave. Nech sa páči ak máte nejaké otázky, pripomienky. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Otváram  diskusiu.  Nikto  sa  nehlási.  Ďakujem.  Uzatváram  diskusiu.  Prosím 
hlasujme. 
Za 9 poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

K     bodu rokovania č. 22/2 Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytov, bytových domov   
vo vlastníctve mesta na Jovickej ulici č. 52 až 62 v     Rožňave  
Otváram diskusiu.

p. Hlavná kontrolórka JUDR. Katarína Balážová
Ešte  ja  predložím  materiál.  Dňa  17.  07.  2019  nám  bola  doručená  petícia  občanov  za 
rekonštrukciu malometránžych bytových domov vo vlastníctve mesta Rožňava na Jovickej 
ulici č. 52 až 62 v Rožňave. Petícia bola doručená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve na 2 petičných hárkoch a podpísalo ju 44 občanov. Nebudem čítať komplet, teda text 
petície,  je  to  dosť  obšírne.  Táto  petícia,  teda  my  sme  s pánom  primátorom  aj  s pánom 
zástupcom  Lachom  navštívili,  alebo  teda  boli  sme  pri  tejto  bytovke,  stretli  sme  sa  so 
zástupcami petičného výboru. Poukazovali nám tie nedostatky, ktoré považujú oni za dôležité, 
ktoré  treba  hlavne  pri  tej  rekonštrukcii,  alebo  treba  sa  na  to  zamerať.  Žiadajú  odstrániť 
nedostatky  v súvislosti  s bývaním.  My ako  mesto  sme  ich  oboznámili  s tým,  že  do  tejto 
bytovky sa postupne investovali finančné prostriedky podľa finančných možností mesta. Máte 
to tam aj finančne uvedené od roku 2015 aj skôr, aké peniaze sa tam preinvestovali.  Táto 
petícia  bola  predmetom  aj  rokovania  komisie  sociálnej  a komisie  výstavby.  Tak  is...aj 
finančnej  komisie.  Všetky  3  komisie  odporúčali  MZ  zaoberať  sa  touto  petíciou  a riešiť 
rekonštrukciou  týchto  bytových  jednotiek  podľa  finančných  možností  mesta,  ako  aj 
odporúčali využiť možnosti čerpania úveru, alebo prostriedkov finančných zo štátneho fondu 
rozvoja bývania. Treba podotknúť aj to ešte, že tieto príjmy z nájomného sú úplne minimálne, 
nakoľko občania tam platia len symbolické nájomné. Takže bude treba do budúcna sa aj touto 
problematikou zaoberať. Platí tam síce osobitný režim pre určenie výšky nájomného, ale nie 
sme na maximálnej výške, čiže dá sa ešte aj v tejto oblasti trošku popracovať aby sme mali 
vyššie  príjmy z týchto  bytov.  Zatiaľ  všetko  z mojej  strany.  Nech sa páči  ak máte  otázky, 
pripomienky.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem za slovo. Za môjho primátorovania  bolo to  podobné, pretože sme tam ako sme 
hovorili  vyriešili  nemalé vec, ktoré sme tam dali.  Od asfaltovania aj  po ostatné veci.  Len 



chcel by som dať do éteru, alebo takú otázku dať pani inžinierke Valkovej. Koľko je tam 
zhruba priemerné nájomné v tých bytoch, aby ľudia vedeli  zhruba,  čo tí  ľudia tam platia. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Tak keď môžem preskočiť je tam okolo 16 – 18 euro.
p. poslanec Pavol Burdiga 
Ja veľmi dobre viem, koľko je.

p. primátor Michal Domik
Hej. Takže je to veľmi málo. Hej. Musíme aj to odstrániť a upraviť. Hlavne o to, že a keď sme 
sa rozprávali s tými občanmi tak sú ochotní viac platiť. A ja si myslím, že keď zoberieme 
úver zo štátneho fondu rozvoja bývania tak vedia to pokryť. Že oni ho aj splatia. Popri tom 
nájomnom. Takže zo 16 euro si myslím, že môžeme pokojne ísť a taktiež ušporia nakoľko 
majú tam staré okná, prefukuje im to, majú obrovské energie, strata energie je tam. Takže si 
myslím, že keď zateplíme a vymeníme okná tak už na tých energiách usporia toľko, koľko 
vlastne navýšime nájom. Presne na to by bol dobrý aj ten energetický audit, aby sme presne 
vedeli  tieto  čísla,  že  koľko  vieme  usporiť.  Takže  do  budúcna  aby  sme  vedeli  niektoré 
bytovky, alebo niektoré naše budovy aj takto vyriešiť, že nás to nebude nič stáť a hlavne že 
aby sme to vedeli potom vyriešiť aj z toho nájomného. Nech sa páči. Nech sa páči pán. Áno. 
Ja idem iba podľa toho.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ja  to  absolútne  chápem.  Ja nie  proti  tomuto  som bol,  len  chcem otvoriť  oči  aj  ostatným 
ľuďom, že tí ľudia, ktorí sú tam zhruba majú aký nájom. Ja chápem aj tú situáciu v akej sú 
tam.  Hej.  Ja  im  to  neodopieram.  Ani  jednému  a viem  aj  to,  hej,  pretože  som  sa  s tým 
zapodieval ešte pred tebou, hej, že tam treba do tej bytovky zainvestovať. Len to sú nemalé 
finančné náklady. Ja nechcem to povedať, že tam nechcem. Ja chcem tak isto tým ľuďom 
pomôcť, len je to podľa tej petície okamžite všetko naraz nevieme urobiť. Hej. Čiže to je, to je 
obrovský, obrovské peniaze by sme museli dať do toho. Čiže ja nie preto som sa ozval, že 
niečo nechcem. Len aby sme vedeli a možno aj niektorí poslanci kolegovia nevedeli, že koľko 
je tam priemerný nájom. Hej. Lebo keď si zoberieme nájom v ostatných blokoch, tak by sme 
si museli najprv sadnúť na stoličku, preglgnúť, hej, a tak by sme povedali, že prečo je tam. 
My vieme prečo je tam ten nájom a práve preto som chcel apelovať na to, ako ste ja povedali 
a predbehli ma v tom, že treba s tým nájmom niečo robiť. Ja som rád, že aj tí ľudia ktorí sú 
tam reflektujú na to a vidia to, že ten nájom je minimálny. Dobre ten nájom nás nezachráni aj 
keď ho zvýšime ja neviem o 5 euro, 10 euro, hej, ale predsa s tým treba niečo do budúcna 
robiť. Ja to absolútne chápem, kvitujem čo si povedal. Len to trebalo už otvorene povedať, 
aby aj ľudia vedeli o tom. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, či vedenie mesta rokovalo s občanmi, že by zmenili 
petície na žiadosť podľa odporúčania komisie výstavby.

p. primátor Michal Domik
Nemám také poznatky. My sme za občanmi boli. Pri zistení koľko platia nájomné, tak som im 
odporúčal, aby sme to nájomné zdvihli, lebo fakt je to minimálne tých 16 euro a jedná sa to, 



keď som to prepočítal, tak keby sa to dalo na tých 45 euro tak by vedeli aj splatiť ten úver 
štátny  fond rozvoja  bývania.  Takže  oni  s tým súhlasili  a potom povedali,  že  sú  spokojní 
s našim návrhom. Ale ešte potom chceme všetkých taktiež zvolať a lebo bolo tam, asi neboli 
všetci 48, ale bolo tam vlastne okolo 15 ľudí. Nech sa páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
V súvislosti s tými sociálnymi bytmi ako takými, resp. touto bytovkou okrem teda tej výšky 
nájomného, ktorá teda tam je a ktorá, ktorá je určite veľmi nízka, za tým ale treba vidieť ten 
charakter toho na čo, na čo tá bytovka určená je. Ja rozumiem, že tá bytovka je v takom stave 
akom je, ja rozumiem aj tomu, že teda určite s tým treba niečo robiť a s tými občanmi sa 
o tom porozprávať. Len majme na zreteli, že teda táto bytovka bola na nejaké účely určená 
a ak teda budem, zotrváme vo filozofii tejto bytovky musíme počítať aj s tým, že budeme na 
tých nájomníkov tam doplácať a v podstate si budú pokrývať len tie minimálne náklady, ktoré 
s tým majú. To je asi tá sociálna politika, ktorú tu v meste s tými bytovkami presadzujeme. 
Toľko. Ďakujem.

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

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ešte snáď na dovysvetlenie. Súčasný stav aj napriek týmto všetkých skutočnostiam, 
že je tam taká možnosť za taký peniaz bývať je vyše 15 bytov neobsadených, čo je tiež nie 
najprijateľnejšia  skutočnosť.  Komisia  sociálna,  bytová  sa  s touto  problematikou  dlhodobo 
zaujíma. Aj v súčinnosti s odborom boli pripravené, alebo navrhnuté nejaké tie alternatívy aj 
z... preklasifikácia, spôsob možno jedného vchodu, jedného celého bloku na  iný typ bývania 
atď. V každom prípade je to náš majetok, takže si zaslúži pozornosť a svojím spôsobom som 
rád, že sa táto problematika aj keď takouto formou dostala na pretras a že sa nájdu, vyskladá 
sa mozaika možností na riešenie danej problematiky. Ďakujem. 

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja chcem podporiť pána Keménya v tom, že naozaj súhlasím pokiaľ sociálna 
komisia sa týmto takto zaoberá, možno by stálo za to prehodnotiť teraz status tých bytov ako 
takých. A možno by stálo za to úplne teda prestavať a zmeniť teda podmienky nájomného, 
resp. podmienky toho bytu ako takého. Že by to nebol sociálny byt, alebo by to boli, časť by 
boli normálne byty na prenájom. Veľmi kvitujem túto aktivitu. Ja myslím, že to by bolo treba 
dotiahnuť do konca. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže dáme. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 14, proti 0, zdržalo sa 0. 

Dobre. Takže prejdeme k     bodu rokovania č. 22/3   

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže  pokračovala  by  som  vo  svojich  správach.  Je  to  správa  o vykonanej  kontrole 
hospodárenia s finančnými prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018 v kontrolovanom 



subjekte mesta Rožňava. Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej 
činnosti.  Ku  kontrole  boli  predložené  účtovné  doklady  za  rok  2018.  Momentálne  sa 
používanie týchto finančných prostriedkov tzv. repre fond. Je upravovaný v internej smernici 
pre  výkon  finančnej  kontroly  v pôsobnosti  mesta  Rožňava  a zásady  rozpočtového 
hospodárenia mesta Rožňava. Nedostatky máte tam uvedené, ktoré som pri kontrole zistila 
a z toho  vlastne  vyplývajú  aj,  vyplýva  ja  návrh  opatrení  alebo  odporučení  na  nápravu 
zistených  nedostatkov  a na  odstránenie  príčiny  ich  vzniku.  Po  prvé  to  bolo  vypracovať 
samostatnú smernicu na používanie finančných prostriedkov na reprezentačné účely a dary, 
s určením jasných  podmienok,  za  ktorých  sa  tieto  finančné  prostriedky  môžu  použiť.  Pri 
vyúčtovaní je potrebné uviesť účel,  počet osôb, pre ktoré sa pohostenie poskytlo prípadne 
doložiť  fotodokumentáciu  z uskutočnenej  akcie.  A po  druhé  riešiť  so  zodpovedným 
pracovníkom rozdiel  medzi vyplatenými finančnými prostriedkami.  Správa z kontroly bola 
prejednaná  so  zodpovednými  zamestnancami.  Bola  uložená  lehota  na  prijatie  opatrení 
a odstránenie  zistených  nedostatkov.  Všetko  zatiaľ  z mojej  strany.  Nech  sa  páči  ak  máte 
otázky.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

K     bodu rokovania č. 22/4   
Nech sa páči pani kontrolórka.

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podávam správu o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách. Plán... kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu o kontrolnej činnosti 
na 1. polrok 2019. Boli predložené doklady za roky, za rok 2018. Tiež nebudem túto správu 
čítať,  lebo je dosť obšírna,  ale snáď by som uviedla len záver odporúčaní na odstránenie 
zistených nedostatkov. Prvé opatrenie zamestnancom priznávať stravné v súlade s §5 zákona 
o cestovných náhradách. Cestovné príkazy je potrebné vyplňovať kompletne,  hlavne údaje 
o bezplatne  poskytnutej  strave.  Je  potrebné  upraviť  tlačivá  tak,  aby  zamestnanec  mohol 
vyznačiť, aká stravu sa mu bezplatne poskytla. Treba upozorniť zamestnancov na dôsledné 
vyplňovanie  tlačív,  keďže  svojím  podpisom  potvrdzujú  správnosť  vypĺňaných  údajov, 
vypísaných údajov. Ďalej  som odporučila  prepracovať  článok 10 smernice,  keď evidencia 
cestovných  príkazov  sa  robí  už  iným  spôsobom  ako  doteraz.  Správa  z kontroly  bola  so 
zodpovednými  zamestnancami  prerokovaná,  bola  uložená  lehota  na  prijatie  opatrení  a na 
odstránenie zistených nedostatkov. Námietky neboli podané, takže sa pracuje na odstránení 
nedostatkov. Všetko z mojej strany. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo a 0 poslancov.

K     bodu rokovania č. 22/5  
Nech sa páči.

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Predkladám správu o kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  v znení  neskorších  predpisov  so  zameraním  na  dodržiavanie  §5  povinne 
zverejňované informácie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. 



Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrolovanými 
subjektmi boli všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Preto je to uvedené v jednom 
materiály.  Legislatívny zám...  rámec máte  uver...uvedený.  Nebudem teda ho nejako čítať. 
Kontrolné  zistenia  máte  tiež  uvedené v správe.  Žiaden  z týchto  kontrolovaných  subjektov 
nemal  námietky  proti  zisteným  nedostatkom  a v priebehu  kontroly  sa  už  aj  začali  tieto 
nedostatky odstraňovať. Išlo hlavne o to, že v niektorých prípadoch nebola kolektívna zmluva 
zverejnená, resp. kolónka slobodný prístup k informáciám bol niekde proste na takom mieste, 
ktoré nebolo dostup... nebol zjavne dostupný, alebo nebol, nebol zjavný pre občanov, alebo 
pre  osoby,  ktoré  chceli  tieto  informácie  získať.  Námietky  neboli  žiadne  proti  zisteným 
nedostatkom a priebežne sa nedostatky odstraňujú. Všetko. Nech sa páči.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.

K bodu rokovania č. 22/6

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podávam správu o kontrole, ktorá bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej 
činnosti. A kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 311/2011 Z. z. zákonníka práce 
a zákona  č.  553/2003  Z.  z.  o odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo 
verejnom  záujme  v znení  neskorších  predpisov  za  roky  2018-2019  v mestskom  divadle 
Actores. Ku kontrole boli predložené osobné spisy zamestnancov a účtovné doklady. Máte 
tam  uvedené  nedostatky,  ktoré  som  pri  kontrole  zistila.  Kontrolovanému  subjektu  som 
odporučila po prvé doplatiť umeleckým zamestnancom navýšenie tarifného platu o 5% podľa 
§7, ods. 6 zákona bod 7 zákona č. 553/2003 Z. z. od 01. 01. 2019, nakoľko toto navýšenie 
zamestnanci  priznané  nemali.  Doplniť  do  osobných  spisov  náplne  práce  zamestnancov, 
u ktorých  chýbajú.  Vykonávať  finančnú  kontrolu  podľa  zákona  o finančnej  kontrole  a pri 
ukončení pracovného pomeru vyhotovovať doklad o ukončení pracovného pomeru. Námietky 
neboli  zo  strany  kontrolovaného  subjektu  podané  žiadne  a boli  prijaté  opatrenia  na 
odstránenie zistených nedostatkov. Všetko z mojej strany ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne pani kontrolórka.

K bodu rokovania č. 23 nakoľko tento návrh prišiel pozdejšie tak by som si dovolil vyhlásiť 
10  minútovú  prestávku,  aby  sme  oboznámili  všetkých  poslancov.  Dávam  hlasovať  za 
prestávku. Prosím hlasujte. Ďakuje.
Za 14, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.

Takže ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku
Nech sa páči otváram diskusiu k tomu bodu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. ja by som sa touto cestou chcel opäť poďakovať pani hlavnej kontrolórke 
za  kontrolu,  ktorú  vykonala  ohľadom  vylepovania  plagátov  na  výlepových  plochách, 
v spolupráci  aj  s komisiami  MZ  aj  samotným  divadlom  Actores,  ktoré  túto  službu 
zabezpečuje. Pracujem na návrhu nového VZN ohľadom vylepovania plagátoch...plagátov na 
výlepových plochách. Takže ďakujem.



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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Neviem či je to na hlavnú kontrolórku, ale pre istotu. Dostal som podnet od občana, 
ktorý píše, že nemenovaná spoločnosť realizuje svoje vedenia vzduchom na stĺpoch verejného 
osvetlenia, ktoré sú majetkom mesta. Je tá, takáto vec na prešetrenie cez hlavného kontrolóra? 
OK. Takže poprosím pani hlavnú kontrolórku. Názov firmy nebudem zverejňovať, aby som 
nerobil reklamu. Nadiktujem ústne. Realizuje svoje vzdušné, teda vedenia vzduchom. Tak. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusii? Uzatváram diskusiu.

Prejdime k     bodu rokovania č. 24 Návrh schválenie čerpania úveru na krytie faktúr.  
Návrh na uznesenie: MZ v Rožňave schvaľuje čerpanie úveru na krytie faktúr s podmienkou, 
že k účtu dodávateľa bude zriadené dispozičné právo pre primátora mesta a taktiež si prizvem 
k sebe pána zástupcu, pána Lach.
Otváram  diskusiu.  Nikto  sa  nehlási.  Uzatváram  diskusiu.  Nehlási  sa.  Nemal  kartu  pán 
poslanec. Dobre. S faktickou poznámkou nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ja len veľmi rýchlo chcem reagovať, že mi je strašne ľúto, že to čo sa u nás deje v Dobšinej, 
keď  to  už  takto  musím  povedať,  sa  deje  aj  tu  v Rožňave.  Hej,  že  musíme  pristupovať 
k dispozičným účtom. Ja dúfam, že tí subdodávatelia,  ktorí sú na tejto stavbe budú dúfam 
týmto vyplatení, aby im nevznikla žiadna škoda. A ja dúfam, že vedenie mesta využije všetky 
svoje možnosti aby, aby to tak aj do budúcna bolo a vyvodí nejaké dôsledky z tohto. Je mi 
veľmi smutno, že to je tak. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusii? Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Uzatváram diskusiu. 
Prosím hlasujte. Ďakujem pekne.
Za 17 poslancov, proti 0, zdržalo, sa 0 poslancov.

Nasleduje bod Interpelácie poslancov
Nech sa páči páni poslanci. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. O  s faktickou poznámkou 
nech sa páči. Nie? Dobre. Takže nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa najprv poďakovať predstaviteľom mesta, všimol som si 
na  stránkach,  že  sa  deje  celkom dosť  VO.  Veci  sa  tu  začali  hýbať.  Je  tu  rekonštrukcia 
komunikácií,  vidím tu opravu zastávok na kalvárii,  nejaké deratizácie,  opravy asfaltového 
krytu. S čím ale nie som spokojný, sú lehoty, ktoré sú dané na podanie príslušných návrhov 
do týchto VO. Poviem príklad: kalvária oprava zastávok, súčasťou predmetnej zákazky sú aj 
reštaurátorské práce na 12 sakrálnych obrazoch a osadenie 14 krížov a 2 nových sakrálnych 
obrazov v predpokladanej hodnote 32 tisíc eur. Verejné obstarávanie vypísané 13. 09. termín 
podania prihlášok do 20. 09. Je to iba 5 pracovných dní. Pričom súčasťou tohto VO sú okrem 



nejakých bežných murárskych prác aj reštaurátorské práce, ktoré žiadna, alebo takmer žiadna 
stavebná firma nerobí sama, ale cez subdodávky. Po  novom táto súťaž bola predĺžená do 25. 
09.,  čiže  toto  VO,  čiže  8  pracovných  dní.  Oprava  asfaltového  krytu  na  miestnych 
komunikáciách 177 tisíc eur. Zverejnené 11. 09. termín podania prihlášok 23. 09. Taktiež 8 
pracovných dní. Opakoval by som sa, vlastne môžem vybrať veľmi veľa VO, kde sú veľmi 
krátke lehoty na podanie prihlášok do týchto VO. Chcel by som vedieť, z akého dôvodu, aj 
keď viem, že zákon to umožňuje, ale prečo tam nedáme dlhšie lehoty, aby sa mohlo prihlásiť 
viacej firiem a mohli by sme z toho získať ozaj možno najlepšiu cenu, alebo najkvalitnejšiu 
ponuku.  Predpokladám,  že  keď  si  nejaká  seriózna  firma  prečíta  napr.  že  chceme  na 
rekonštrukciu Námestia baníkov vypracovať projektovú dokumentáciu a dáme im na to 6 dní, 
tak seriózna firma si pomyslí: aha oni sú už s niekým dohodnutí, do tohto nejdem. Čiže len 
toľko. Prečo sú tieto verejné obstarávania vypísané na takú krátku dobu. Termín, na termíny 
prihlasovania sa. Ďakujem.

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

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som bol upozornený nejakými občanmi, že na Rožňava Bani je zriadený sklad mastenca. 
Predpokladám, že je na súkromnom pozemku. Je to neďaleko tej, tej administratívnej budovy, 
ktorá je vo vlastníctve mesta o niečo nižšie. Je tam nejaká stará hala a v tej hale, do tej haly sa 
vozí  mastenec.  Neviem, či  to je  nejaký medzisklad  alebo čo.  Ten pozemok nie  je,  nie  je 
oplotený, nie je, nie je tam žiadna brána. Ľudia v okolí ma upozornili, že keď proste zafúka, 
tak ten mastenec je, proste ten prach biely je potom všade dookola. Keď zaprší tak cez tie, tú 
strechu, strechu preteká a potom vlastne všade dookola je také to mazľavé bahno. Mňa by 
zaujímalo, že či teda mesto nejakým spôsobom môže, či teda jednak ten, či sa vie, že kto 
vlastní,  alebo kto prevádzkuje  ten sklad,  či  bolo to  predmetom nejakého schvaľovania,  či 
mesto sa k tomu vyjadrovalo a čo môže, čo môže mesto urobiť. Teda neviem odbor, odbor 
výstavby, životného prostredia. Či môže urobiť nejaké, nejaké šetrenie, dať podnet na okresný 
úrad, alebo, alebo niečo podobné. Lebo teda aj ja keď som sa tam bol pozrieť tak to naozaj 
vyzerá  tak,  tak  zvláštne.  Nezabezpečené  a znečisťuje  to  okolie.  Asi,  asi  nejak  zdraviu  to 
nebude veľmi  škodlivé, lebo mastenec sám o sebe nie je pokiaľ viem škodlivý. Používa sa 
dokonca  aj  do  liekov.  Len  teda  keď,  keď to  okolie  je,  je  zaprášené  tak  to  nie  je  veľmi 
príjemné, aj keď tam až tak v blízkom okolí nie je veľa obytných budov, ale sú tam nejaké 
firmy a keď tí ľudia  musia v práci, alebo keď vyjdú z práce dýchať ten prach tak to nie je 
príjemné. A teda nevyzerá to ako nejaký, nejaký, nejaký sklad, ktorý by mal spĺňať nejaké 
náležitosti. Takže by som poprosil, keby, keby mesto nejakým spôsobom preverilo či sú tam, 
či sú tam splnené všetky podmienky. Ak je to nelegálny sklad tak proste nejakým spôsobom 
jednak potrestať prevádzkovateľa, alebo teda dať podnet na príslušný orgán, aby, aby prijal 
opatrenia, aby to neznečisťovalo okolie. Ďakujem.

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

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ja  sa  chcem len  kolegom ospravedlniť,  ja  sa  ponáhľam,  lebo  mám ďalšie  zastupiteľstvo 
o štvrtej.  Ale  chcem  sa  spýtať  vedenia  mesta  aj  pána  primátora,  či  by,  nechcem  teraz 
odpoveď, ale do budúceho zastupiteľstva, lebo aj mňa sa už ľudia pýtali, Poschova záhrada, 
Námestie baníkov, medzi blokové priestory. Keby si nám dal nejakú odpoveď kedy sa to bude 



realizovať, ako, ako to bude vyzerať ten postup prác. Keby si bol taký dobrý, hej, lebo sú tam 
aj  nejaké peniaze viazané.  Aby sme ich nestratili,  lebo aj  mňa sa pýtali,  získali  sme ich. 
Nepotrebujem teraz odpoveď, keby si si to pripravil na ďalšie zastupiteľstvo a dal informáciu 
potom verejnú. Keď sa to dá. Dobre? Veľmi pekne ti ďakujem. Môžem odísť už.

p. primátor Michal Domik
Pokojne. Uvoľňujem.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne  za  slovo.  Mne  sa  podarilo  pozbierať  viacero  tých  interpelácií.  Jedna 
obyvateľka  z Dúhovej  ulici  sa  pýta,  vzhľadom  na  to,  že  je  imobilná,  resp.  má  ťažkosti 
s pohybom, či  by bolo možné rozšíriť  zastávky MHD o zastávku na Dúhovej  ulici.  To je 
priama otázka na mesto. Či teda by bolo možné a či by  to bolo zaujímavé pre SAD, resp. pre 
Eurobus. A zároveň sa pýta, či musia jazdiť také veľké autobusy. Čítam, ako to napísala, resp. 
ako mi to  poslala.  Či  by bolo možné zmenšiť  veľkosť autobusu,  ktorý teda  robí  miestnu 
hromadnú  dopravu  v meste.  To  je  jedna  otázka.  Druhá  otázka.  Jeden  občan,  ktorý  sa 
pravdepodobne  elektrike  vyzná  píše,  že  teda  podľa  jeho  skúseností,  ktoré  sa  dajú  overiť 
osvetlenie svieti, keď už nie je potrebné minimálne 10 -15 minút denne, kde pri inštalovanom 
výkone 130 kw, keď sa to preráta  na dni a mesiace je úspora určite  nezanedbateľná.  Tak 
doporučuje mestu prehodnotiť tieto náležitosti z technického hľadiska a pozrieť sa na to, či to 
je naozaj teda tieto čísla sú v poriadku, toto jeho sledovanie a či je možné s tým niečo robiť. 
Druhá otázka. Tretia, tretia otázka v... 31. 12. 1999 bola uzavretá zmluva s firmou Rozeko, 
ktorým právnym zástupcom je spoločnosť Brantner Gemer. Tzn. že do konca roku 2020 bude 
ukončená spolupráca s touto firmou. Či by bolo možné prezentovať na verejnosti ďalší zámer, 
akým bude,  bude  nakladané  s komunálnym odpadom.  To  je  ďalší  podnet  občana.  Štvrtý 
podnet,  ktorý  som dal  pani  hlavnej  kontrolórke a piaty  podnet.  Občan...občania  sa  pýtajú 
v okolí  bytovky Zlatej  č.  10 aký je stav veci  okolo bytovky na tejto  ulici,  nakoľko sa už 
niekoľko rokov nič  nedeje.  Bytovka chátra  a je  teda  terčom útokov rôznych skupín  ľudí. 
Takže  toto.  No  a teraz  za  mňa  ako  za  poslanca.  Vzhľadom  na  to,  čo  tu  pán  Kemény 
predniesol,  zobral som si to tak trochu za svoje a chcel by som požiadať mesto, aby teda 
prehodnotilo v spolupráci s komisiou zdravotnou, sociálnou, bytovou status týchto sociálnych 
bytoviek. Ak je ten stav využitia tých bytoviek taký, aký je, tzn. že máme tam pomerne veľa 
prázdnych bytov ako takých. A moja druhá informácia, resp. interpelácia. Po konzultácii a po 
dohode s hlavným architektom mesta budeme prezentovať na kom... na októbrovej komisii 
MZ diskusiu k problematike územného plánu. Nakoľko je problematika veľmi široká, chceli 
by sme požiadať,  alebo chcel by som požiadať mesto,  aby v, na túto tému zorganizovalo 
stretnutie,  alebo teda diskusiu k územnému plánu aj  s poslancami  mesta  s tým,  že  hlavný 
architekt mesta v spolupráci s komisiou pripraviť podklady písomného charakteru. A pokiaľ 
by  to  bolo  možné  máme to  načasované  na  06.  11.  2019.  Ak by to  bolo  možné  v tomto 
termíne,  prípadne  nejakom  bližšom  termíne  tohto  charakteru,  aby  nemusel  pán  hlavný 
architekt cestovať krížom, krážom, hore, dole z Bratislavy do Rožňavy. Takže sme navrhli 
termín 06. 11. o pätnástej. Ak by to vyhovovalo samozrejme vedeniu mesta. Toľko za mňa. 
Ďakujem pekne. 



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

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý  deň.  Ďakujem za  slovo.  Na  predchádzajúcom  zastupiteľstve  som mal  interpeláciu 
ohľadom  komplexnej  rekonštrukcie  MŠ  na  Ulici  Ernesta  Rótha  a dostal  som  odpoveď. 
Ďakujem  za  ňu.  Ale  mám taký  dojem  a teda  som úplne  presvedčený,  že  bavíme  sa  o 2 
rôznych  veciach.  Pretože  pozrel  som si  aj  granty  na  stránke  mesta,  ktoré  sú  zverejnené 
projekty a z informácií zverejnených na stránke mesta tam je jasné, že mesto nikdy nepodalo 
projekt  na  komplexnú  rekonštrukciu  tejto  MŠ.  Ale  podľa  súm,  ktoré  tu  sú  zverejnené  je 
zjavné a očividné, že teda ide o rekonštrukciu len strechy. Preto sa chcem opýtať 2 veci. Prečo 
sme  boli  zavádzaní  v minulosti  a ešte  aj  kým.  Prečo  nám  boli  podsúvané  nepravdivé 
a nepresné  informácie.  A po druhé  či  teda  MsÚ,  mesto  bude sa  uchádzať  o tento  projekt 
a komplexnú rekonštrukciu MŠ, pretože aj z veci samotnej a povahy problému vyplýva, že tá 
havarijná  situácia,  ktorá  nastala  na  streche  a bola  odstránená.  Tie  sumy,  ktoré  sú  tu 
zverejnené,  na stránke mesta teda hovoria o tom, že ide iba o rekonštrukciu, rekonštrukciu 
strechy. To je prvá vec. Prečo a kým sme boli takto zavádzaný, keďže na mnohých komisiách 
predtým  bolo  nám  predkladané  aj  na  rade  školy  to  bolo  prezentované  ako  projekt  na 
komplexnú  rekonštrukciu.  Hovorilo  sa  o nejakej  A-čkovej  úspore  energií  a nakoniec, 
nakoniec išlo iba o strechu. Aj tú až na vyhrážky hygieny. Poviem to takto ľudovo. Ešte taká 
malá  poznámka,  keď  si  to  teda  náhodou  obyvatelia,  alebo  kompetentní,  poprípade  iní 
záujemcovia o tento problém chcú pozrieť tak v roku 2017 sa mesto uchádzalo o projekty, 
granty  na  rekonštrukciu  MŠ  Vajanského  a potom  tento  nešťastný  projekt  zvýšenie 
energetickej efektívnosti verejnej budovy MsÚ. Čiže to možnože aj svedčí o prioritách v tom 
danom roku, ktoré, ktoré mesto malo. Dobre čiže tá otázka, otázka bola zjavná a jasná dúfam. 
Teda  kým  a prečo  sme  boli  zavádzaný  a nám  bolo  podsúvané,  že  sa  bude  uchádzať 
samospráva o projekt na komplexnú rekonštrukciu škôlky na Ulici Ernesta Rótha a nestalo sa 
tak doteraz a tie čísla, ktoré hovoria, sú teda uvedené v tabuľkách hovoria o tom, že ide len 
o rekonštrukciu strechy. To je teda ten prvý balík  a nie celkom som teda spokojný aj s tou 
odpoveďou, ktorá mi bola daná na tú predchádzajúcu interpeláciu. Ďakujem. A druhý balík 
projektov, teda druhý, druhý balík otázok mojich týka sa orezu stromov na Ulici okružnej 10, 
12, 14. Boli  mi zaslané fotografie,  kde údajne občania žiadali  nejakú úpravu tejto zelene, 
stromov pred,  pred bytovkou na  tejto  ulici  a z predmetných fotografií  je  zjavné,  že  došlo 
k masívnemu orezu týchto, týchto drevín a teda  moja otázka znie, že na čí popud bol takýto 
masívny orez nariadený, prevedený, kým bol prevedený, kým bol schválený a pretože občania 
sa  pýtajú či  je  to  odborne prevedené a či  teda  nedôjde k úhynu,  alebo vyschnutiu týchto, 
týchto  drevín.  Čiže  ak  kompetentný  mi  môžu  na  toto  odpovedať.  Okružná  10,  12,  14. 
Fotografie dodám. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Hneď nadviažem aj na poslednú tému, ktorú predniesol pán Bischof. Ale 
pred tým sa chcem poďakovať a tým pádom aj poskytnúť informáciu ostatným poslancom 
a predovšetkým pánovi Ocelníkovi na problematiku, ktorú načrtol na minulom zastupiteľstve, 
kde sme sa bavili o, o vlastne registri ulíc. A túto problematiku som riešil aj s pánom Valérom 
Romokom, ktorý na toto všetko upozornil ako mňa a myslím, že aj Romana. A tak isto sme 



spoločne  riešili  túto  problematiku  s pani  Nagypálovou.  Obidvom  sa  chcem  veľmi  pekne 
poďakovať. Niektoré veci boli už zo systému odstránené, na niektorých sa pracuje a niektoré 
treba prezistiť. Je to trošku beh na dlhé trate. Tak ako som avizoval, k tomu nebolo nutné 
prijímať žiadne uznesenie. V podstate tá problematika a týka registra, ktorý, ktorý má mesto 
Rožňava  za  úlohu  kŕmiť  určitými  dátami  od  roku  2015.  Musím  povedať,  že  bol  veľmi 
ústretový prístup aj pani Nagypálovej aj pána Romoka, že sa zaujímajú o túto problematiku, 
čím im veľmi pekne ďakujem. A druhá vec je ako som avizoval bol som to ja, kto žiadal, 
resp. na podnet jedného občana, ktorý mal dlhšie žiadosť na orez stromu z Okružnej ulice č. 
10. Požiadal som pána riaditeľa technických služieb, či je možné, aby sa tam išiel pozrieť po 
jednej prietrži mračien. Po jednej prietrži tam boli popadané aj konáre. Išlo o vŕbu. Tým som 
ho požiadal,  či  by  tam mohol  poslať  nejakých  ľudí,  aby pri  ďalších  búrkach k podobnej 
situácii  nedochádzalo.  Takže  žiadal  som  vtedy,  aby  sa  išli  pozrieť  na  ten  jeden  strom 
a prípadne  vyriešili  tento  problém.  Ďalej  myslím,  že  pán  riaditeľ  bude  vedieť  k tomuto 
povedať viac, že prečo a ako boli rezané, resp. ošetrené stromy. Ďakujem toľko.

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

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. Len v krátkosti. No to čo je zachytené na fotografiách nie je jeden strom, ale je to 
komplet rad pred týmito vchodmi. Takže je to ďaleko masívnejšie ako kolega Drengubiak 
naznačuje. Preto tie moje otázky. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím o vyjadrenie pána riaditeľa technických služieb.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Čiže na základe podnetu aj pána poslanca sme išli orezať tú vŕbu. Nakoľko už z praxe vieme, 
že obyvatelia nás vidia, že niekde na sídliskách sa nachádzame, tak či už s prosbou sa na nás 
obracajú. A tak isto sa stalo vlastne aj na tej okružnej. Že sa na nás obrátili aj ohľadom orezov 
u ostatných stromov, ktoré v podstate zacláňajú vo výhľade, resp. niektoré stromy boli blízko 
bytového domu, niektoré boli cez chodník a nakoľko im tam stoja autá  a parkujú autá majú 
obavy, že pri veľkej víchrici, aby teda tie smreky, ktoré boli orezané, aby nezapríčinili nejaký 
problém, tak nás požiadali o orez vrcholcov tých stromov. Takže toto sa vlastne udialo. Tie 
stromy vyzerajú na pohľad skutočne možno nešťastne a predpokladám teda tak sú aj na tých 
fotkách znázornené. Prevádzali to pracovníci technických služieb v podstate na pokyn aj, aj 
môj, aj na pokyn kolegu, ktorý  má na starosti miestne komunikácie a verejnú zeleň. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach. Nech sa páči.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Chcel by som teda požiadať odbor výstavby a hlavného architekta mesta. Z odboru výstavby 
konkrétne pracovníčku, ktorá má na starosti ochranu prírody, aby bola vypracovaná smernica, 
ktorou  by  sa  riadil  každý  stavebník  v meste.  Smernica,  ktorá  bude  riešiť  zadržiavanie 
dažďovej vody v krajine, teda meste, aby neodtekala do kanalizácie a nezvyš...nezahlcovala 
zbytočne verejnú kanalizáciu. A ďalšia vec, aby bolo pri výstavbe nových objektov, teda aby 
sa pamätalo na zeleň a vyžadovala sa teda výsadba zelene tak, aby teda sme mali čo najviac 
stromov a zelených  plôch  v meste.  Či  to  bude formou VZN-ka,  alebo  nejakú  inú  právnu 
formu tomu nájsť, ale, ale myslím si, že mesto má takúto možnosť. Lebo viem, že v Prešove, 



alebo niektoré mesto už takúto smernicu má. Čiže nemali  by sme to zamedziť, alebo teda 
zanedbať,  lebo  vidíme  v lete  ako  to  je,  že,  že  klíma,  horúčavy  a pod.  Predsa  len  kým 
nebudeme mať dostatok zelene, tak bude tu aj, aj budú vysoké horúčavy. Bohužiaľ námestie 
išlo do rekonštrukcie tak, že tieto veci v tom čase, keď sa to projektovalo, ešte neboli až tak 
aktuálne, alebo sa to tak nesledovalo. Ale jednoducho...

p. primátor Michal Domik
Už ide pán Kemény. Začal. Takže pop...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poučím sa z kolegu. Lebo čas nás stopne. Nadviažem na túto problematiku zelene. Ja som 
neviem či pred, či počas zastupiteľstva s novým vedúcim odboru pánom Bernáthom rozprával 
a poprosil ho a v podstate sme sa dohodli. Len aj takouto formou chcem upozorniť. Ja som dal 
podnet  a uznali,  aj  sa  realizovali  výruby  stromov  na  Hviezdoslavovej,  Vajanského  a na 
Vargovom poli. Vtedy pani Blažková naznačila a samozrejme to aj platí, že minimálne kus za 
kus. Tzn. že bude výsadba. V súvislosti s touto prebiehajúcou rekonštrukciou sa pýtam, či by, 
či  sa  uvažuje  o tejto  forme  dovysadiť  tie...  zeleň,  o ktorú  sme  prišli.  A či  sa  to  dá 
skoordinovať.  A druhá  vec.  Či  by  sa  dala  dať  najneskôr  do  budúceho  zastupiteľstva 
informácia  pre  milovníkov  hokeja  a korčuľovania,  zimných  športov.  Mám informáciu,  že 
nastúpila  firma  na  plánovanú  rekonštrukciu.  Či  je  predpoklad  a nejaký,  nejaký  termín 
predbežný,  alebo  definitívny  na  ukončenie  týchto  prác  a čo  sa  týka  prevádzky  zimného 
štadióna čo sa dá očakávať a s čím sa dá počítať. Ďakujem.

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

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Som bol presvedčený, že mám diskusný príspevok, nie faktickú. Aby sme mali nejakú právnu 
ako nejakú normu, ktorú,  ktorá bude usmerňovať stavebníkov na to,  aby dodržiavali  tieto 
veci.  Teda ako a to  má zrealizovať,  alebo ako sa to  dá zrealizovať.  Myslím,  že to máme 
právne oddelenie, ktoré by sa malo nad tým zamyslieť, lebo všade sa len hovorí o ochrane 
prírody  a o klíme  a o neviem čom,  ale  už  fakt  je  čas  konať.  A máme tu  možnosť  tak  ju 
využime. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Tak na niektoré otázky by som aj odpovedal. Hlavne na také závažné, že VO 
je 8 pracovných dní. Pred tým boli 3 dni, tak my sme dali 8 plus ešte keď počítame, lebo 
každý podnikateľ robí aj sobotu, nedeľu. Takže nie je to 8 dní, ale, ale keď to dáme tak je to aj 
12 dní. Hej. Bolo tu aj tak, že boli 3 dni, 4 dni čo zákon umožňuje. Ja som to predĺžil čo 
najdlhšie. Dal som 14 dní. Niekedy je to tak promptné riešenie, že aj tie cesty aj tie tlaky 
občanov sú dosť, že možno zo 14 na 12 dní dajú. Ale si myslím, že ten, kto sleduje našu 
stránku a výzvy tak má možnosť a veľa krát sa stalo aj to, že ja som osobne obvolal firmy, 
aby sa zúčastnili tejto súťaže. Jednoducho tak isto mám komunikáciu ako pri VO, keď sme 
robili zimný štadión. Jedna firma sa nám, to nie my sme robili VO, ale cez vestník to išlo. 
Myslím celoslovenský vestník. Oni oslovujú tie firmy, ktoré sa zaoberajú s rekonštrukciou 
štadiónov a ja som osobne dal svojmu asistentovi podnet, aby vyhľadal všetky firmy, ktoré sa 
zaoberajú a ja osobne som ich oslovil telefonicky, že áno pozrite si a poslal som aj link na 
našu stránku mesta. Takže tú komunikáciu môžem hociktorému poslancovi ukázať, že áno 
máme takúto výzvu. Prosím vás pozrite si a zúčastnite sa tejto výzvy. Takže je, je, je aj jedna 
takáto možnosť, že snažíme sa čo najviac ľudí. Ale napr. cesty o chvíľu už ide jeseň, tak isto 



aj čo sa týka výstupu na kalváriu. Tak isto nám, lebo už tí reštaurátori hocikto, bolo nám 
povedané, že hocikto to bude robiť ako reštaurátor ťaží ho ten čas, lebo v zime už nemôže 
reštaurovať tieto pamiatky. Takže na ten podnet možno aj dali o 2 dni menej. Takže toľko by 
som chcel pánovi Bolačekovi, poslancovi. Nech sa páči pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem pán primátor za dovysvetlenie. Ešte raz ja nenamietam zákonnosť daných termínov. 
Jediné čo namietam je, že v prípade, že sa robia napr. aj tie spomenuté reštaurátorské práce 
spolu s nejakými stavebnými úpravami, rieši sa to často cez subdodávateľské firmy a veľmi 
často v pozadí  musia prebehnúť rokovania medzi  týmito  firmami.  Musia si  prísť  zamerať 
danú  oblasť,  pozrieť  danú oblasť  a na  to  treba  niekedy  viacej  času  ako tých  5  –  8  dní. 
Ďakujem.

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

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Ja by som len na tento konkrétny prípad chcela zareagovať, že tu v tomto 
prípade  VO  vec  nezniesla  odklad.  Pretože  my  sme  dostali  finančné  prostriedky  niekedy 
v priebehu  mesiaca.  Vlastne  nie.  My  sme  podpísali  zmluvu  niekedy  v priebehu  mesiaca 
august  a myslím,  že  17.  septembra  nám  boli  poukázané  finančné  prostriedky,  ale  s tou 
podmienkou, že do konca septembra musí byť ukončené VO. To boli  prostriedky z úradu 
vlády. 

p. primátor Michal Domik
Takže našli sme ten dôvod, že kvôli čomu. Veľmi pekne ďakujem, ale dobre, že to sledujete, 
tak s tým počítam. Čo sa týka rekonštrukcie Ernesta Rótha ja sám som o tom bol vedomý, že 
sa robí ten projekt a že sa podal. Ale podľa všetkého asi nie, hej, lebo v tom som bol na 100%, 
že ide to ďalej. Hej a poprosím nášho teraz nového projektového manažéra, aby prezistil, že 
čo a ako a kde to sa zaseklo.  Že čo tam sa vlastne stalo. Dobre? Takže nech sa páči pán 
Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Iba na potvrdenie informácií z dostupných čísel, z dostupných údajov, ktoré, ktoré sú verejné 
tak je zjavné, že projekt nebol podaný na rekonštrukciu MŠ Ernesta Rótha a to čo sa odohralo 
je zatiaľ iba strecha. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  No  a na  záver  si  myslím,  že  nie  len  fanúšikom  hokeja,  ale  tak  isto  aj 
občanom mesta,  tak máme prísľub od firmy,  že by to mala do konca roka ukončiť.  Celú 
rekonštrukciu novej plochy a mantinelov. Takže si myslím, ale je to len prísľub. Takže keď to 
už budeme otvárať tak budem rád, že to otvoríme spoločne všetci. Takže a na ostatné otázky 
vám odpovieme určite a zistíme podrobnosti. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Keďže obvykle chodím pešo mám možnosti sa stretnúť častejšie 
s obyvateľmi mesta. Je to niekedy dobre, ale niekedy aj nedobre. Teraz ale by som zobral z tej 
lepšej  strany.  Čiže  aj  s takým spôsobom má možnosti  dozvedieť  čo znepokojuje  občanov 
v meste. Aj dnes ráno cestou na zastupiteľstvo ma aj dvaja zastavili. V jednom prípade sa ma 
pýtali na železné schody na Krásnohorskej ulici,  že kedy budú urobené výspravky betónu, 



lebo  sú  veľmi  nebezpečné  cez  nich  chodiť  a  už  sa  blíži  zima  ešte  bude horšie.  Súčasne 
kvitujú, že pri veľkej búrke, sa hneď nastupujú pracovníci technických služieb. Pár krát prišli 
a zasypali drteným asfaltom čo však na druhý deň, už zase vymylo, vymyl dážď. Pýtajú sa 
ale, či by sa nedalo naliať priamo horúci asfalt, do tých dier ako sa urobilo o pár 10 metrov 
nižšie, na tej istej ulici čo už drží vyše roka. V druhom prípade sa ma spýtala pani riaditeľka 
reformovanej školy, že v meste videla pred začiatkom školského roka maľovanie prechodov 
pre chodcov pri školách, no pred ich školou sa takto nestalo. Pritom začiatkom marca bola 
jedna taká užšia komisia ako len vonku pri tej škole, tam na niektorých veciach dohodlo ale, 
zatiaľ sa nepohlo.  Nepohlo sa stým ako len,  nič.  Pán primátor spomínal,  že na že, že pri 
obnove  ako  len  mesta  prv  tie  chod....sa  urobia  chodníky  pri  na  Vargovom poli  a potom 
postupne, že čo budú ako len vykonané. Hovoril aj o ihriskách detských. Chcel by som však 
poukázať, že nad t... trhoviskom, jak je záhradná, Záhradnícka ulica, tak tam čo sú bloky už 
možno 3 desaťročie sú bez ihriska a čo je tam tak celkom zdemolované, takže keď by sa dalo 
niečo  ako len  s tým spraviť,  uvítali  by  tamojší  mladí  rodičia.  Čo sa  týka  Matúš  hovoril 
ohľadom, ohľadom káblov, že, že pardon možno, že nič. Radšej idem k . Sídlisko PJ Šafárika 
je rozkopané, a vedú sa tam ako nejaké tie káble. Už za jeden rok, behom jedného roka už asi 
2 krát alebo 3 krát je rozkopané celé sídlisko. Že či by sa nedalo nejak tých jednotlivých 
majiteľov ako len sietí upozorniť, že keď, keď dajú nejaké tie, alebo niečo sa ukladá ako len, 
alebo sa rozkope pred tým, než sa rozkope dohodnúť sa s nimi, že, že či by sa nedalo odrazu 
ako  len  takéto  káble  ako  len,  alebo,  alebo  aspoň nejaké  vložky,  alebo  rúry  ako len  dať 
jednotne,  do ktorých by sa mohli  ako len natiahnuť káble od viacerých sietí.  Je to veľmi 
nepekné ba dokonca čo novo, na novo boli vyasfaltované chodníky, alebo cesty vyspravené 
behom 2 mesiacov už znovu je rozkopané a veľmi, veľmi nepekne to vyzerá. A, a, a na druhej 
strane nie sú ani dané do pôvodného stavu. Ďakujem pek...tie rigoly, čo rozoberajú nedajú 
naspäť a voda potom steká pred vchodmi blokov. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže tu by som odpovedal, aby sme nezaťažili MsÚ. Čo sa týka schodov 
tak máte pravdu, 30 rokov neboli  opravené a vlastne sú tam 30 ročné schody na smer na 
Podrákoš. Na podnet pána poslanca Deménya už sme urobili rozpočet a v najbližšej dobe by 
malo byť VO na tieto schody. Mám prísľub, hneď jak som včera zistil, že kto vyhral, tak som 
išiel  za pánmi realizátormi,  ktorí  budú robiť cesty,  či  by bonusom dajakým nám nevedeli 
urobiť ten chodník pod tými schodmi, aby vlastne zbytočne sme stále s tým sa brodím a som 
veľmi nervózny, že už roky, roky zmyje, dosypeme, zmyje, dosypeme. Hej. Že to je toľko 
nákladov  a toľko  veľa  peňazí,  že  radšej  tam  v rám...v  rámci  bonusu  a v rámci  dobrých 
vzťahov  s naším mestom do budúcna,  tak  urobia  tam chodník  pod tými  schodmi,  tak  už 
kompletne  by mali  mať tento rok hotové.  Dobre? Tie schody a,  a celý  ten chodník bude 
obnovený novou asfaltovou, s nový asfaltovým povrchom. Čo a týka reformovanej školy mi 
je ľúto, že tam túto školu vynechali.  My sme firmu, ktorá zvíťazila oslovili aby to urobili 
tesne pred začiatkom školského roka, aby to aj vyzeralo a veľmi pekne, že to bolo týždeň pred 
tým a takže tie prechody boli čisto nové, takže naši školáci sa detičky v škôlkach dostali nové 
prechody.  Takže toto určite.  Poprosil  som pána riaditeľa,  takže zabezpečili,  ako viem, už 
zabezpečili  kompresor  a máme  taktiež  také  prídavné  veci,  s ktorými  by  sme  mohli  aj 
svojpomocne robiť niektoré. Parkoviská by trebalo obnoviť, trebalo by tam čiary, aby ľudia 
neparkovali  krížom-krážom.  Aj  s tým získame nejaké  priestory.  Hej  čiže  už  to  technické 
služby  zabezpečujú,  aby  sme  vo  vlastnej  réžii,  lebo  sa  mi  zdalo  dosť  veľa  peňazí  za 
maľovanie  týchto  prechodov,  tak  niektoré  veci  budeme  chcieť  svojpomocne  urobiť 
s vlastnými silami. Takže už sa zakúpila nejaká technika a vyrobili sa nejaké pomôcky. Takže 
tento  prechod  si  myslím,  že  nie  je  problém.  Poprosím potom pána  riaditeľa  technických 
služieb,  aby dokončili  potom. Čo sa týka čučmianske ihrisko. Áno 3 desaťročí,  tak ale  3 



desaťročí,  možno  4  desaťročí  nebolo  ani  na  Vargovom  poli  urobené.  Takže  chceme  to 
Vargové pole skompletizovať.  Kompletne zrevitalizovať,  2 detské nové ihriská, do toho 3 
nového ihriska dať  ešte  dajaké  prídavky,  4  kontajneroviská  čo som spomínal,  20 nových 
lavičiek.  Všetky chodníky kompletne  chceme opraviť.  To nie  je  výnimkou s tým,  že ako 
skáčeme a skáčeme medzi tým na Rožňava Baňu sa urobia tam cesty na kolónii, pred políciou 
sa budú robiť teraz ces...bude sa robiť cesta na, nová cesta a takéto úseky. Čo sa týka tak isto 
na Podrákoši tie schody sa budú robiť. Takže my skáčeme medzi tým. Budúci rok sa plánuje 
robiť kompletná rekonštrukcia sídliska Čučmianske sídlisko plus presne od tej Záhradníckej 
ulici, čo ste vraveli, že nie je tam. Takže to patrí k tomu. Hej. Takže aj tam budú sa, nakoľko 
je  čučmianske  ihrisko  maličké,  tak  ku  Tescu  sa  budú  ťahať  tie  chodníky  a taktiež  tam 
počítame, presne ako ste povedali dobrý pohľad máte na to, že tam nie je to detské ihrisko. 
Takže tam by malo byť budúci rok nové ihrisko. Tak isto na čučmianskom ihrisku bude jedno 
nové. Takže to čo robíme na Vargovom budúci rok prechádzame ako som spomínal ideme na 
Čučmianske plus na Záhradnícku ulicu a ďalší rok na Podrákoš a ďalší rok na Juh. Takže to 
ihrisko tam budúci rok bude. Ďakujem za upozornenie. A čo sa týka rozkopávok tak v tom 
sme  hľadali  dajaký  súzvuk.  Zavolali  sme  si  všetky  firmy,  ktoré  v našom okolí  robia  tie 
rozkopávky a vlastne sme už ako nešťastie, sme to zas otvorili, nakoľko fakt máte pravdu, že 
mohlo to ísť v jednej rúre. Ale tu už, už sa to nedá zastaviť. Tieto firmy už majú svoje plány, 
majú svoje projekty a už to krížom-krážom fakt prekopávajú a hlavne je tam konkurencia, že 
sa  nevedia dohodnúť,  tak sme povedali,  že  už do budúcna napr.  na Vargovom poli,  keď 
zrevitalizujeme všetky, celé okolie tak už tam nedovolíme bez toho urobiť prekopávku, aby 
tam bola jedna rúra, v ktorej pôjdu možno všetky siete. Hej, že aby sa potom dohodli. Určite 
už  nenecháme  rozkopávať.  Čo  sú  tie  rozkopávky  tak  v budúcnosti  tak  isto  chceme 
zrevitalizovať všetky, tak ako teraz na Vargovom poli bude zrevizalizovaných 10 cm pôdy. 
Tá sa preoseje. Všetok betón, všetky tyče, všetky kamene budú vytriedené, preosiate a dá sa 
tam nový trávnik. Takže a tak isto budeme pokračovať aj pri tých ostatných sídliskách. Takže 
tie rozkopávky zoberieme na seba. Ale medzi tým stále už teraz máme systém, keď dakto 
chce  urobiť  rozkopávku musí  si  dať  žiadosť  na  technické  služby a riaditeľ  z technických 
služieb plus s dajakým pracovníkom tam idú,  nafotia  pôvodný stav a vyžadujem, aby dali 
vlastne tú stavbu do pôvodného stavu. A potom, lebo potom vlastne im nepodpíšu papiere 
a nebudú vedieť  to  skolaudovať.  Takže  asi  taký nový systém máme,  len  bohužiaľ  už asi 
pozde, ale snažíme sa aspoň do budúcna vytvoriť systém, kde už nebudú môcť si hockde 
vykopať hocičo a hocijako to zanechať. Takže taká odpoveď. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte 
niekto do diskusie? Takže uzatváram diskusiu. 
Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Ďakujem 
za spoluprácu a prajem vám veľmi pek... vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.

JUDr. Erika   M i h a l i k o v á Michal   D o m i k
prednostka MsÚ primátor mesta

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

Miroslav   D e m é n y Mgr. Michal D r e n g u b i a k
poslanec MZ poslanec MZ


