
Nasleduje bod otázky poslancov.
Nech sa páči páni poslanci. Pán Bolaček nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Mám 2 otázky, ktoré by som rád smeroval na pani prednostku. Prvá je: 
počas konania už skôr menovaného politického mítingu, neriešim, či mal byť povolený, alebo 
nie, bolo zabraté verejné priestranstvo, ktoré nebolo zaplatené. Bolo nám povedané, že sa to 
bude riešiť v správnom konaní. Tak sa chcem opýtať, či sa to už začalo riešiť. 
Druhá otázka vlastne súvisí aj s plnením uznesenia MZ. Ide o telocvičňu SOŠ na Rožňava 
bani, ktorú využíva KSK bez nejakého právneho, právneho dôvodu. V našom materiály stojí 
že 04. 04. 2019 bol odovzdaný tento problém právnemu zástupcovi mesta, aby podal žalobu 
na KSK. Do dnešného dňa sa podľa materiálu toto ešte nestalo. Je to problém, ktorý trápi 
mesto už niekoľko rokov. A keďže spätne vieme peniaze vydobiť iba do určitého roka tak 
nám vlastne z rozpočtu utekajú peniaze tým, že tento problém nie je riešený. Tak sa chcem 
spýtať kedy plánuje mesto podať tú žalobu aby sa konečne začalo konať v tomto probléme. 
Ďakujem.
J. Breuerová: Dňa 31.5.2019 bol vyzvaný   usporiadateľ predvolebného stretnutia občanov do 
Európskeho  parlamentu   na  podanie  oznámenia  vzniku  daňovej  povinnosti  za  užívanie 
verejného priestranstva konaného  dňa 3.5.2019. Oznámenie vzniku daňovej povinnosti podal 
dňa 4.6.2019 o výmere užívaného verejného priestranstva  6 m².  Rozhodnutím č. 2048/2019-
37784-FIN zo dňa 05.06.2019 bola vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva a pokuta 
za nepodanie oznámenia v lehote. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň prajem...

p. primátor Michal Domik
Tak nevadí, keď ešte môžem....

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Mne ešte svieti mikrofón, asi to bude...

p. primátor Michal Domik
Nevadí, ale aby som zas trošku aby aj v tom, každú tému mám pred sebou alebo takto. KSK 
už bolo dané dávno, hej, bol taký podnet, aby sme vymenili percentuálne za športovú halu, 
hej. Takže tú budovu, alebo tú telocvičňu čo je na Rožňava bani by sme chceli im dať za 
podiel športovej haly, kde by potom by sme ako mesto boli správcovia tejto budovy. O tomto 
sa jedná. Si myslím, že nie je férové radšej vyjednávať s nimi, ako ísť do súdneho sporu, 
nakoľko viete  dobre,  že  sme od KSK závislí  a je  dobre,  keď budeme mať dobré vzťahy 
s nimi, ako by sme sa po súdoch mali. Takže ide o ten podiel, že vlastne tú telocvičňu by sme 
im dali do ich kompetencii a vlastne by sa zvýšil podiel športovej haly z 35 na 60, alebo na 
55% a potom už my by sme boli  správcovia,  nie gymnázium. A už potom by sme vedeli 
určovať aj tie nájomné a tieto veci. Že finančné zdroje by už skôr išlo cez mesto Rožňava. 
Takže čo sa týka tej telocvične by som pán Bolaček. Nech sa páči pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček



Ďakujem. Len chcem povedať, že áno, viem, že mesto chce ísť týmto smerom. Problém je 
ten, že už niekoľko rokov mesto vyzýva KSK takto to riešiť, túto situáciu, ale zatiaľ neprišla 
buď  žiadna,  alebo  žiadna  relevantná  odpoveď  a vlastne  občania  mesta  prichádzajú  iba 
o peniaze týmto naším vyjednávaním a nič nerobením. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň ja sa ospravedlňujem, ale mám nejaké technické problémy s mojím mikrofónom, 
preto som nemohla  odpovedať.  Čo sa týka telocvične,  alebo teda prvej  otázky. Mali  sme 
pracovnú  poradu.  Ja  som  túto  úlohu  zadala  odboru  finančnému,  kde  je  táto  agenda 
spracovaná, teda agenda podnikateľskej činnosti a záberu verejného priestranstva. Takže za 
splnenie  tejto  úlohy  zodpovedá  odbor  finančný,  ktorý  teda  samozrejme  v spolupráci 
s právnikom. Neviem do dnešného dňa v akom štádiu je táto úloha, ale budeme mať ďalšiu 
pracovnú poradu, takže budem požadovať aj ja informácie. 
A čo sa týka zámeny telocvične s KSK. Mám také informácie, že najprv mala ísť predžalobná 
výzva a až keď nie je žiadna odpoveď v požadovanej lehote, alebo pokiaľ tá odpoveď nie je 
pre  nás  akceptovateľná  tak  v takom  prípade  sa  vypracováva  žaloba.  Takže  aj  toto  ešte 
preveríme v akom štádiu je. Ale posledná odpoveď, ktorá nám prišla bola taká, návrh teda 
nebol prijateľný. Tam bol 50%-ný podiel,  ktorý teda nesúhlasí ten prepočet so znaleckým 
posudkom. Lebo podľa znaleckého posudku by sme mali mať 55%. 

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja mám niekoľko podnetov priamo od občanov mesta. Najskôr sa 
ale chcem ospravedlniť, že som ich obral o čas, v ktorom mohli diskutovať. Mrzí ma to, ale sú 
veci, ktoré sú osobné a ktoré by som nerád, aby ostali nepovšimnuté. 
Dostali  sme  všetci  poslanci  podnet,  v ktorom  bol  linka  a zároveň  nejaká  informácia 
o možnosti použitia automatických kamier pri, pri jednaniach MZ. Ja by som chcel požiadať 
týmto MsÚ, nakoľko sa mi táto myšlienka v celku požia...zapáčila, neviem ako sú na tom 
ostatní  kolegovia,  aby  sme skúsili  preveriť  cenové  možnosti  resp.  cenu  takejto,  takýchto 
náležitostí. Ak by to bolo možné. To je prvý podnet.
Kováč
Vyžiadali sme ponuku, v doručenej ponuke sú 3 kamery, pričom 2 z nich by boli  umiestnené 
na statíve. Po umiestnení kamery na statív pred zasadnutím by bolo nutné skontrolovať 
pozície kamier a v prípade potreby tieto korigovať.
Pohodlnejšie by bolo ale umiestniť ich na pevné konzoly osadené na bočných stenách 
zasadačky, aby bola čo najväčšia časť poslancov snímaná spredu a nie z profilu. V takom 
prípade by nebola potrebná kalibrácia kamier pred zasadnutím, lebo pozície by boli totožné.
Napadla nás ešte myšlienka použiť iba 2 kamery, a 1 z nich umiestniť do stredu stolov 
poslancov. Tu je však riziko, že tváre poslancov budú schované za monitory alebo notebooky. 
To je nutné preveriť, ale dala by sa takto ušetriť suma za 1 kameru.
Rozhodnutie by bolo potrebné v tom zmysle - kam umiestniť kamery a ktoré kamery použiť. 
Cenová ponuka je v prílohe tohto materiálu.



Ak je to možné, vieme prísť a spraviť merania, aby sme jasne odporučili konkrétne z 
navrhovaných riešení. Predpokladá to ale prístup do zasadačky, ktorá sa teraz opravuje.
Druhý  podnet  z Vargovho  pola,  z Vargového  pola,  Mierová  a Zlatá  ulica.  Domové 
dôverníčky  resp.  domový  dôverníci  obrátili  sa  na  mňa.  Výkopové  práce,  ktoré  boli 
realizované  po  pokládke  dátových  káblov  sú  v súčasnosti  ukončené,  ale  sme  veľmi 
nespokojní  s tým, ako sa rieši povrchová úprava. Na vrchu sa objavili veľké kamene, tehly, 
nejaké zbytky odpadov a pod. Chceli by sme týmto vyzvať MsÚ aby dohliadol na to, aby sa 
dal, dal terén po výkopových prácach do pôvodného stavu a aby sa tieto veci odpratali. 
TSM Rožňava:  Nakoľko TSM nevydávali  a nemajú  vedomosť o fy,  ktorá  tieto  výkopové 
práce realizovala požiadame MU o súčinnosť
Ďalej Mierová č. 9 na Vargovom poli. Chceme dať ešte raz do pozornosti opravu dažďovej 
vpusti a prepadnutej časti komunikácie pred bytovkou. Výškový rozdiel zhruba na 2 m2 je 
tam 50 cm, čo veľmi znepríjemňuje život miestnym obyvateľom už dlhé roky. Takže by som 
chcel  požiadať  riaditeľa  technických služieb aj  pána primátora,  aby skúsili  túto záležitosť 
nejakým spôsobom vyšetriť, prešetriť prípadne informovať obyvateľov, akým spôsobom by 
sa to dalo riešiť a v akej dobe zhruba. 
TSM Rožňava:  TSM Rožňava zaradia prioritne opravu výtlku okolo uličnej vpuste do plánu 
opráv na tento rok.  

Potom ďalší podnet z Juhu. Obyvateľka bývajúca neďaleko pohostinstva Snaha. Písal som 
mailovú  správu.  Zatiaľ  sme  nedostali  žiadnu  odpoveď.  Na  autobusovej  zastávke  pri 
pohostinstve  Snaha  chýbajú  2  dosky  na  lavičke  autobusovej  zastávky.  Nakoľko  je  táto 
zastávka pomerne  využívaná  občianka ma požiadala  a zároveň ja  so m požiadal  riaditeľa 
technických  služieb,  aby  teda  pokiaľ  je  to  možné  nás  informoval  a urýchlene  túto  vec 
odstránil. Zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď. Pomaly uplynie mesiac a viac. 
TSM Rožňava: TSM Rožňava, dňa 3.6.2016 boli osadené dosky na lavičku na autobusovej 
zastávke.

A potom obrátili sa na mňa občania s požiadavkou, s prosbou, so žiadosťou. Včera boli aj na 
kultúrnej komisii.  Oficiálne požiadali  mesto resp. ponúkli mesto nejaký názov ulice, ktorý 
teda, ktorá teda vzniká vedľa ulice Aleji  Jána Pavla II. niekde v blízkosti  teda, by som to 
opísal, niekde v blízkosti kasární. S tým, že, s tým, že alebo teda areál nemenovanej firmy, 
s tým,  že  by  boli  radi,  keby  boli  prizvaní  k tvorbe,  k tvorbe  názvu  tejto  ulice.  A aby  sa 
vypočul ich hlas v rámci tohto. Takže ja by som požiadal týmto kompetentných názvoslovnej 
komisii, aby teda vypočuli tento hlas občanov. Aby si vypočuli ich názor na túto záležitosť. 
Myslím si, že by bolo vhodné sa dohodnúť na názve novej ulici, ak ten názov je nevyhnutný.
Nagypálová -  Občania,  majitelia  nehnuteľností na novovznikajúcej   ulici  sa zúčastnili  zasadnutia 
názvoslovnej komisie, kde ústne predložili svoj návrh na pomenovanie ulice, keďže s názvom, ktorý 
odporúča názvoslovná komisia nesúhlasia.  Predseda komisie ich vyzval, aby návrh predložili písomne 
a komisia sa ním bude zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí. Dňa 31. 05. 2019 občania predložili  
návrh,  v ktorom  žiadali  urýchlené  riešenie  pomenovania  ulice,  následne  dňa  04.06.  2019  mesto 
obdržalo od týchto občanov ďalšiu žiadosť, v ktorej žiadajú, aby ich návrh na určenie názvu ulice bol 
prerokovaný priamo v mestskom zastupiteľstve na zasadnutí dňa 27.06.2019. 
Predmetná žiadosť bude predložená MZ na prerokovanie dňa 27.06.2019.  
 

Ďakujem pekne toľko z podnetov.

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



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. V mene obyvateľov, návštevníkov mesta, alergikov, vodičov by som chcel 
apelovať, už dneska sme hovorili o kosení, ospravedlnili sme sa. Áno ten máj bol taký, aký 
bol. Buďme radi, že sme nezažili hurikány a nejaké ďalšie katastrofické scenáre vyčíňania 
počasia. Ale nepodceňujme túto oblasť a, a venujme sa tomu, lebo fakt, že nám to komplikuje 
život. Ja som sa s hrôzou minule pozastavil, keď mi vnuk odbehol z chodníka a sa mi stratil 
z dohľadu. Má asi 85 cm, ale neviem či asi treba vyhlásiť súťaž o najdlhšiu, najdlhšie steblo 
trávy. Neviem k čomu to speje. Ale v tejto súvislosti ako riešenie ma napadá skutočnosť, že 
dlhodobo  ja  sa  s tým  zaoberám  a mnohé  mestá  to  aplikujú,  porozmýšľať  nad  tým,  keď 
nestíhame,  technika,  personál  atď.  počasie,  iste  sa  nájdu  dobrovoľníci,  ktorí  by  určité 
priestory vedeli svojpomocne urobiť. Ľudia sú ochotní obetovať čas, svoju techniku vlastnú. 
Vydať  určité  priestory,  pouvažovať  nad  tým  do  takzvanej  adopcie.  Hej.  Ja  mám  časť 
Vajanského adoptovanú  dlhodobo a už  som sa  presunul  aj  na  cintorín,  kde  kosím okolie 
hrobov mojich rodičov. Takže podobným krokom by sme mohli uľahčiť a, a motivovať ľudí 
nájsť  nejaký  kľúč  k tomu,  aby  sme  sa  spolupodieľali  pri  zveľaďovaní  mesta  nielen  po 
estetickej stránke, ale hovorím, že hlavne aj bezpečnosti a v neposlednom rade alergikov. 
V súvislosti  s týmto počasím a áno vedľajšie okolnosti  parkovanie,  enormné množstvo áut 
atď.  aj  v priestoroch  okolo  blokov,  medzi  blokov  tiež  dávam  do  pozornosti.  Už  sme  to 
v minulosti mapovali. Vplyvom týchto činiteľov sa tieto priestory na Vargovom poli, či je to 
priestor  medzi  Zlatou,  Mierovou,  Letnou,  Jarnou,  Šafárikovou  resp.  Jarnou  a priestorom 
oproti  telocvični  SOŠT  stali  takým  malým  Fínskom  tisícich  jazier,  mlák  a kaluží,  ktoré 
znepríjemňujú  tak  isto  život.  Aby  sme  našli  nejaký  kompromis  a či  už  vysypávanie  asi 
nepomôže,  tam  možno  gréder  a stiahnuť  to,  zarovnať,  aby  sme  predišli  nejakým 
komplikáciám či už na technike, alebo na šatstve, obuvi obyvateľov. 
TSM Rožňava :Sídlisko na Vargovom poli si vyžaduje komplexné riešenie, začalo sa opravou 
chodníkov  na  ulici  Zlatej  následne  ulici  Mierovej  a postupne  ostatné  chodníky  na  tomto 
sídlisku. Začali sme s čistením a úpravou prepadnutých uličných vpustí na sídlisku a zároveň 
aj s asfaltovaním výtlkov.

V neposlednom rade,  overil  som si  to  aj  teraz  u pána Bobríka,  ktorý je  zhodou okolností 
domovník na Budovateľskej, ja som už vlani písomne požiadal nové lavičky sa osadili, ale 
práve  tie,  ktoré  boli  poškodené,  už  teraz  aj  chýbajú  dosky,  alebo  prehnité,  bolo  vlani 
prisľúbené,  že  sa  doplnia.  Ešte  včera  neboli.  Neviem  dneska,  keď  je  to  tak,  tak  je  to 
v poriadku. Ale jedná sa len o 1, 2 dosky v určitých častiach, kde, kde treba tú lavičku svojím 
spôsobom spojazdniť. Prichádzajú aj tá skutočnosť, keď dodajú dosky, že si to ľudia osadia aj 
svojpomocne. Ďakujem za pozornosť.
TSM  Rožňava: Poškodené,  prehnité  dosky  sa  na  ul.  Budovateľskej  vymenili,  závady 
odstránili, postupne sa vymieňajú aj v iných lokalitách mesta. V prípade zistení poškodených 
lavičiek prosím kontaktovať Horúcu linku TSM 058/381 11 80

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel hlavne poďakovať za Vargové pole. Aj v minulosti som viackrát apeloval 
na to, aby sme nejaké investície, opravy, údržby urobili už aj na Vargovom poli a som strašne 
rád,  že  konečne  na  Vargovom  poli  sa  budú  môcť  mamičky  s kočíkmi  prechádzať  po 
chodníku. Takže veľká vďaka. Predpokladám, že prídu aj ďalšie kroky čo sa týka opravy, 



opráv ciest, odstavných plôch a parkovísk. Preto toto celé spomínam, lebo napr. na Zlatej ulici 
stoja dopravné prostriedky, autá, po jednej aj druhej strane cesty. Medzi cestou a chodníkmi 
sú zelené pásy, kde sme sa už v minulosti často krát bavili o tom, že zatrávňovacie, jak sa to 
volá, prefabrikáty by s tam osadili. Tým pádom by sa autá z ciest stiahli na tieto betónovo 
zelené, zelené pásy a zvýšil by sa množstvo prac...parkovacích miest. Vargové pole sa, pevne 
verím, v krátkej dobe stane jedným z najkrajších sídlisk v Rožňave, lebo je tam asi najviac 
zelene zo všetkých sídlisk. Takže či toto by nebolo možné s týmito zatrávňovačkami skúsiť 
riešiť na Vargovom poli. Je to lacné a jednoduché riešenie. Ďakujem.
TSM Rožňava- Po dohovore  so zriaďovateľom a taktiež  z bezpečnostného  hľadiska  riešiť 
výsadbu stromčekov, prípadne živých kríkov

p. primátor Michal Domik
Tak len trošku odpoviem a potom dám priestor. Čo sa týka Vargového poľa tak celé Vargové 
pole by sme chceli opraviť všetky chodníky úplne. Čo sa týka tých miest. Ľudia si veľmi 
skracujú a chcú čo najbližšie bývať pri tých bytovkách, tak vidíme. Takže ďalšia fáza bude to, 
že vy...  chcem vystaviať,  zasadiť  aj  tie  stromy,  aby vlastne keď už uvidia,  že taký malý 
stromček tam je,  tak  si  myslím,  že  už nevojde  vedľa  chodníka  a nebude parkovať  vedľa 
chodníka, ale si myslím, že tí ľudia majú tam kde parkovať, len každý chce mať to auto čo 
najbližšie ku vchodu. Ďalšia fáza bude to, že chceme revitalizovať všetky tie okolo, okolo 
blokov, všetky priestory a to je s tým, že asi 10 cm by sme dali ornicu dole. Tú preosejeme 
nakoľko sú tam samé betónové, sú tam betónové, sú tam strašne veľa nebezpečných, veľa 
fotiek dostávam, rúry tam odstávajú betónové. Takže toto by sme chceli, že by sme to dali  s 
bagrom dole, preosejeme trávu a zeminu, tú zeminu dáme naspäť, dosypeme ďalšiu zeminu 
a chceli  by sme to riešiť  tak,  že pred blokmi  by bol  anglický trávnik,  s ktorým by nebol 
problém.  Nepotrebovali  by  sme  do  budúcna  toľko  ľudí,  aby  2  držali  plachtu  a 1 
s krovinorezom tam behal  po  tej  veľkej  tráve.  Takže  jedna  kosačka  by len  čisto  bola  na 
Vargové pole, aby pobehala všetky. Každý týždeň by mohla pokosiť. Hej. To je taká vízia do 
budúcnosti, ako by sme to chceli riešiť nakoľko teraz pri tých prekopávkach čo viacerí sa 
sťažujú a čo majú fakt opodstatnene. Tak oni to vykopú  a nechajú tam skaly a my si tam 
nevieme dovoliť pustiť kosačku, nakoľko tá kosačka, už jedna sa zničila, nakoľko vojde do 
veľkého kameňa, rozbije ten nôž. Takže musíme všetko s krovinorezmi a tie krovinorezy sú 
10 krát pomalšie kosenie, ako s normálnou kosačkou, keby to tam prebehlo. Takže robíme 
všetko,  aby tie priestory okolo blokov boli  tak, v takom dokonalom stave, aby tam mohla 
prebehnúť potom kosačka a oveľa rýchlejšie by sme vedeli potom vyhovieť aj tým ľuďom 
a bolo by to do budúcna určite oveľa krajšie. 
S faktickou poznámkou nech sa páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za možnosť. Ja len kolegu Balázsa chcem ubezpečiť a zároveň mu chcem 
povedať, že komisia pod vedením pána Ocelníka a komisia výstavby sme sa rozhodli na náš 
podnet,  že  teda  sa  stretneme  spoločne  práve  na  túto  tému  parkovanie  a vôbec  zeleň  na 
Vargovom poli. Predpokladám, že budúce zasadnutie by sme mohli zorganizovať spoločné. 
Môžeme ťa prizvať  k tejto  téme,  lebo toto  bude jedna  vec,  ktorú chceme spoločne  riešiť 
nakoľko ako pán primátor povedal, máme záujem samozrejme zachovať maximálne množstvo 
zelene. Ale zase na druhej strane chceme umožniť obyvateľom aj parkovať nakoľko doba ide 
dopredu  a tých  parkovacích  miest  na  Vargovom  poli  je  určite  tiež  veľmi  málo.  Takže 
predpokladám,  že  buď ja  alebo  kolega  Ocelník  ťa  pozveme potom na  toto  stretnutie,  na 
miestnu obhliadku. Ďakujem pekne.



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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne. Apeloval som presne na to, že vlastne keď bolo Vargové sídlisko stavané 
a projetované asi nebolo toľko áut na obyvateľa ako je teraz. A, a tie parkovacie miesta dajak 
bude treba rozšíriť a tie, tie zelené pásy sú možná vhodné, lebo sú k tej ceste najbližšie a teraz 
sa tam robí vlastne tie chodníky opravujú vedľa tých zelených pásov takže. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Keď k tomu môžem ja ešte takú poznámku. Tie parkoviská sú fakt na takých miestach, kde sa 
to dá rozšíriť, keď si dobre pamätáte a keď ste si to prešli. Takže všetky parkoviská by sa 
mohli ísť 2 m aj do šírky aj do dĺžky. Takže by sme vedeli väčší. Ale hlavne tie vchody treba 
opraviť, aby vedeli, lebo to sú tak isto v dezolátnom stave. Takže toto asi. Aj tie parkoviská 
tam jednoducho, aby sme zas neučili, aby tí ľudia stále pri tých chodníkoch stáli, lebo potom 
majú problém aj technické služby. Vyhovárajú sa, že tu to nebolo odhrnuté a len kvôli tomu, 
že tam stoja autá a boja  sa potom ísť s tým nákladiakom odhŕňať. Takže veľa krát s tými, 
alebo neposypujú. Tak jasné keď tam stoja autá tak sa boja posypovať, aby nezničili ľuďom, 
občanom vlastne tie autá. S faktickou nech sa páči ešte pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem  sa.  Ešte  som  zabudol  jednu  vec,  záležitosť  technickú.  My  s obvodným 
úradom, alebo teda  s okresným úradom životného prostredia  veľmi  citlivo  riešime  tvorby 
akýchkoľvek parkovacích miest a bolo to tu prezentované aj kolegom Markom, myslím, že aj 
pán Burdiga svojho času ešte to prezentoval. Sú tu nejaké zákonné obmedzenia, ktoré treba 
nejakým spôsobom vyriešiť tak, aby tieto parkovania boli v poriadku. Takže máme aj toto 
namyslí. Hovorím, konzultujem to aj s okresným úradom životného prostredia aby to bolo, 
aby bola ovca celá aj vlk sýty. Ďakujem. 

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

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Z mojej strany to nebude ani tak otázka, lebo otázka už padla a dostal som 
prísľub od vedenia  mesta.  Obracajú  sa  na  mňa v spojitosti  s rekonštrukčnými prácami  na 
sídlisku Vargové pole obyvatelia s tým, že sú upchaté kanály. Súvisí to aj s týmito prácami, 
ale aj s tým, aby sa priebežne čistili všetky kanalizačné vpuste na území mesta. Dostal som 
prísľub,  že  táto  vec  sa  bude  riešiť.  Takže  môžu byť  obyvatelia  spokojní.  Vedenie  mesta 
prijme opatrenia na to, aby toto bolo odstránené a aby sa priebežne čistilo. Ďakujem. 
TSM pristúpili  už v mesiaci  máj čiastočnému čisteniu uličných vpustí.  Z dôvodu zvýšenia 
efektívnosti TSM pristúpili k prijatiu 2 zamestnancov, ktorí budú mať na starosti vyslovene 
čistenie vpustí v rámci mesta.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Takže nikto uzatváram diskusiu. Vážení poslanci, vážení 
prítomní program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Ďakujem za spoluprácu a prajem pekný 
zvyšok dňa. Dovidenia. 


