Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 28. 02. 2019
p. primátor Michal Domik
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som pri tejto
príležitosti pogratuloval zjazdárke Henriete Farkašovej, ktorá získala tzv. prestížneho
športového Oskara za rok 2018 v kategórii športovcov so zdravotným znevýhodnením.
Srdečne gratulujeme. Ďakujem.
Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení
neskorších predpisov otváram 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto
období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej
polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií,
konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu, vedúcich odborov
mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva
boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 16, teda mestské zastupiteľstvo je teda MZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán Eduard Mihók pre svoju
nemoc.
Za overovateľov zápisnice menujem pán poslanec Deménya a pán poslanca Kováča.
V súl... v súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť
zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou
predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho
zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané
námietky, pokladá sa za u... ak neboli podané námietky pokladá sa za schválenú, pokiaľ
námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení,
prednesení overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 03. 02. 2019 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.
Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke, napríklad sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli
a webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol
zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte.
Za je 15 poslancov, proti žiaden zdr...nezdržal sa nikto, 1 pán poslanec nehlasoval.
Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ, a k tejto zmene je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Poprosím pánov poslancov, kto má zmenu
k návrhu programu? Nemá nikto. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať.
Za bolo 13 poslancov, proti žiaden, nezdržal sa žiaden, nehlasovali 3 poslanci.
Ďakujem. Konštatujem, že zmena programu zasadnutia MZ bola schválená.
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Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému
materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení
poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať
najdlhšie 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť,
ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
V druhom bode diskusia občanov ak chcú vystúpiť k problematikách... 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
13.00 a 13.30 hodinou 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 maď... mes... občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na
zasadnutí mestského zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí
preklad vystúpenia do slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v
súlade so zákonom NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v
znení zmien a doplnkov.
Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby sa, 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.
Pristúpime k bodu č. 2 Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva
Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. V tomto bode by som sa chcel
opýtať konkrétne na materiál uznesenie č. 50 z roku 2015, nakoľko v pôvodnom materiály
predloženom na toto MZ sa tento materiál nenachádzal napriek tomu, že mám za to, že
v ukladacej časti bod 2 dodnes napriek tomu, že je to materiál z roku 2015 nebolo
zodpovedané na túto otázku. Dnes ráno som na moju žiadosť dostal materiál. Materiál som si
prešiel. Materiál rieši ukladaciu časť 3. Nerieši ukladaciu časť 2. Prečítam ukladaciu časť 2:
„vypracovať koncepciu rekonštrukcie všetkých MŠ škôl na území mesta s vyčíslením
finančných nákladov.“ Podľa mojich vedomostí a podľa toho, čo som si prešiel materiály z
ďalších zastupiteľstiev 4 roky dozadu, takýto materiál predložený do dnešného dňa nebol,
napriek tomu, že termín bol do 30. 06. 2015. Týmto sa zároveň chcem opýtať aj na celkovú
koncepciu školstva a požiadal by som MsÚ, aby na ďalšie zastupiteľstvo predložilo správu
o plnení ukladacej časti tohto uznesenia bodu 2 a tak isto koncepciu školstva, pokiaľ je to
možné, všetkým poslancom. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca pána Drengubiaka, aby zopakoval
text svojho návrhu.
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Na najbližšie zastupi.... na najbližšie zasadnutie MZ pripraviť materiál ohľadom uznesenia č.
50 z roku 2015 z ukladacej časti bod 2 – MsÚ vypracovať koncepciu rekonštrukcie všetkých
MŠ na území mesta s vyčíslením finančných nákladov a rozposlať poslancom celkovú
koncepciu školstva mesta Rožňava. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať kto je za návrh pána Drengubiaka.
Za bolo 13 poslancov, proti 0, zdržal sa, zdržalo sa 0 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.
Ďakujem.
Ďalej nasleduje bod č. 3, ktorým je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Otváram diskusiu. Pán Ing. Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prajem všetkým príjemný deň. Chcem sa opýtať, pre mňa je tento materiál málo čitateľný.
Čítam z dôvodovej správy: „hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta“ odpoveď na to
je, alebo vlastne dôvod „závisí od počtu objednávok kontajnerov od obyvateľov a množstva
objemného odpadu odovzdaného do zberného dvora.“ Prepáčte máme rok 2017, 2018 vy tie
čísla presne viete, prečo sa to do materiálu nedalo, prečo to nešlo cez komisiu, alebo napr. cez
finančnú komisiu, ako o tomto mohla finančná komisia rozhodovať bez toho, aby bolo dajaké
finančné vyčíslenie. Jedna podstatná vec. Potrebujeme zistiť, koľko peňazí vďaka tomuto
kroku príde do mestskej kasy a keď toto číslo budeme vedieť tak v podstate potom treba
povedať, že, že tieto finančné prostriedky do mestskej kasy zaplatia len a len obyvatelia mesta
Rožňava, žiadnym šetrením, žiadnou zmenou racionálnou, žiadnym, žiadnou dajakou
čarovnou paličkou, švihnutím čarovnej paličky to neprišlo, ale zaplatia to obyvatelia. Keď to
tí obyvatelia nebudú chcieť zaplatiť, tak budú vznikať čierne skládky, takže skúsme tento
materiál zobrať komplexne. Skúsme ho vyčísliť, aby bol čitateľný, aby sme vedeli o čom
ideme rozhodovať, lebo toto čo tu je v dôvodovej správe napísané, to nie je podklad na
rozhodnutie MZ. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Ing. Ondrej Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Súhlasím s pánom Balázsom, že mi chýba nejaká štatistika o akých
objemoch a akých sumách sa bavíme. Ako som už aj na komisii finančnej a svojim kolegom
poslancom niektorým odprezentoval súhlasím s časťou návrhu uznesenia, aby sa platilo za
pristavenie maloobjemového a veľkoobjemového kontajnera. S čím ale zásadne nesúhlasím je
odovzdanie objemového, objemného odpadu fyzickou osobou do zberného dvora za úhradu
36 eur za jednu tonu odpadu. Zdôvodním. Pri objemnom odpade sa jedná o postele, skrine,
stoly, stoličky, válendy a pod. súhlasím s tým, že ak si občan objedná veľkoobjemový, alebo
maloobjemový kontajner, tento odpad dá do tohto kontajnera, odnesie do zberného dvora , to
už je nejaký objem, nech za to zaplatí. Ale ak občan napr. 1 skriňu donesie sám, svojím autom
do zberného dvora, v dnešnej dobe to môže odovzdať zadarmo, po novom bude musieť platiť.
Vystavujeme sa riziku, že budú vznikať čierne skládky, niektorí občania som si istý, že tieto
skrine a podobný drevný materiál nechajú pred domom. Jasné, že zmizne odtiaľ, spáli sa
niekde a tým pádom sa nám zhorší kvalita ovzdušia. Nakladanie s odpadmi by nemalo byť iba
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ekonomické, ale aj ekologické z môjho pohľadu a preto s návrhom v tomto celku nemôžem
súhlasiť. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Halyák.
p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Materiál som vypracoval na základe podkladov od kolegov,
ktorí majú na starosti odpadové hospodárstvo. Pokiaľ ide o vyčíslenie nákladov je tu určitý
štatistický prehľad za rok 2018 sú vyčíslené náklady na objednávky kontajnerov, aj za rok
2017 čiastočne. Tak samozrejme do budúcnosti ako sa to bude vyvíjať, najmä ak sa schváli
čiastočné spoplatnenie, tak to odhadnúť presne nevieme.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem reagovať aj ja. Takže v rámci systémového nastavenia systémov nemôže
existovať v meste taký systém, že obyvateľ si zaplatí takúto nádobu za 25,50 a potom druhý
obyvateľ takúto nádobu donesie zadarmo. Túto nádobu zaplatia všetci občania mesta. To je
prvé. Po prvých kontrolných systémov, čo sme nastavili, máme úsporu 200 ton, čo znamená
v porovnaní s februárom 2018, čo znamená okolo 7 600, 7 200 + ešte ďalšiu úsporu, 10 000
euro sme usporili v tomto mesiaci február na komunálnom odpade so zavedením kontrolných
systémov, ktoré sú len prvé. Pri tých ďalších, keď zavedieme, budú ďalšie. Takže už teraz
máme usporené 120 000 euro ročne za komunálny odpad pri tomto systéme, pri tom prvom.
Ak to zavedieme ešte ďalšie kontrolné systémy, čo sa týka podnikateľov, ktorí takéto objemy
kontajnerov dodávajú na kvantá a majú to zadarmo, lebo si to môžu doniesť na občiansky
preukaz hociktorého obyvateľa mesta zadarmo. Zato sme zaviedli poplatok za každý
komunálny odpad, lebo nikto nám nevie garantovať, že z obci Pača donesú nám takýto
kontajner veľkoobjemového komunálneho odpadu, alebo odpadu, hej, a donesie to na
občiansky z mesta Rožňava dajakého obyvateľa. A to môže byť, môžu doniesť zo
Slavošoviec, zo všadiaľ. Sadne si na Rudňanskom kopci, donesie občiansky preukaz, dá, že to
je môj odpad a mesto Rožňava ho príjme na svoju skládku a zaplatia to občania mesta
Rožňava. Takže zato je to, aby systémová chyba nemohla byť, aby ju nemohli obísť, tak
každý komunálny odpad bude spoplatnený čo sa týka komunálneho odpadu alebo týchto
ostatných. Takže za to sme dali spoplatniť komunálny odpad. Čo sa týka rozdielu teraz ako
sme stopli, aby ste mali aj priame čísla, tak vo februári 2018 bolo objednaný, bolo 4 moky a 4
voky. Takže maloobjemný kontajner 4x a veľkoobjemný kontajner 3x bol objednaný cez
mesto. Čo robí asi dajakých 9, 9 ton. Hovorím o 200 tonách sme ušporili. Kde je, sa pýtam,
kde je 191 ton z februára 2018 čo bolo. Kto doniesol 211 ton. V čom to doniesli, či to doniesli
na vozíku, alebo takto. Táto suma, čo v roku 2018 je vyčíslená na 604 euro, čo vlastne mesto
zaplatilo za tieto objednávky občanov, ale my máme úsporu 10 000 euro takže je tam rozdiel
9 400 euro a to je len taký začiatok celého toho. Tak za to som v rámci toho systému, aby
každý platil, keď produkujem, za toto platíme a keď donesieš viac, tak zaplať to. Nebudú to
platiť občania mesta Rožňava. Je to asi dajakých 200 obyvateľov, alebo možno, možno sú to
len 4, ktorí pravidelne svoj komunálny odpad nosia na dvor a stále na iný občiansky preukaz.
Ale nedá sa to tak skontrolovať, môže sa to obísť, je tam veľká diera a za to som dal návrh na
spoplatnenie komunálneho odpadu. Čo sa týka čiernych skládok nebojím sa toho, lebo
technické služby a všetci sú automaticky v pohotovosti, keď sa dačo urobí vieme to pozbierať.
Ale z 200 000 a keď 120, keď pripočítam ostatné, tak bude to možno 160 000 euro. Určite
nám to vyjde. Keď náhodou dakto sa odváži urobiť čiernu skládku, čo považujem
protizákonne, že keď urobí a riskuje s tým, že ho dakto uchytí. Takže asi také vyjadrenie mám
k tomuto. Nech sa páči pán Bolaček.
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Pán primátor má pravdu, čo sa týka ešte raz tých veľkoobjemových kontajnerov
a maloobjemových kontajnerov, lebo na to existuje nejaká štatistika, koľko ich bolo do
zberného dvora dovezených. Čo ja hovorím je, že neexistuje ani mesto, ani pán primátor, ani
nikto nemá štatistiku, koľko ľudí sami prišli na osobnom aute, alebo s vozíkom, alebo
v rukách doniesli nejakú skriňu, nejaký stôl, alebo niečo do zberného dvora. My bez nejakej
štatistiky ideme teraz sankciovať ľudí, ideme im to spoplatniť bez toho, aby sme im vedeli
povedať o akých objemoch, o akých sumách sa jednáme. Ešte raz čo sa týka
veľkoobjemových kontajnerov súhlasím, čo sa týka tej poslednej vety „mesto umožňuje
fyzickej osobe odovzdať objemný odpad za úhradu“ s tým nesúhlasím. Keď už si niekto dá tú
námahu a príde naloží tú skriňu do svojho auta, odnesie ju do zberného dvora, vyloží ju,
nemal by za to podľa mňa platiť, lebo môže to inak nechať pred dverami a ako som povedal,
tak či tak to zmizne. Dá sa to ošetriť napr. nejakou tonážou, alebo 100 kilami na osobu ročne.
Je to možné už teraz pri vstupe do zberného dvora každý odovzdáva občiansky preukaz na
kontrolu, na zápis. Jediné čo by sa urobilo je, že by to išlo na váhu, čo taktiež predkladá,
predpokladá aj váš návrh, len s tým, že vy by ste to spoplatnili, ja do určitej hmotnosti nie.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz. Nikto nespochybňuje to, že sa majú smeti odvážať zadarmo, ale chýba mi k tomu
číslo, aby sme vyčíslili, že koľko tých smetí bolo napr. v roku 2018, alebo 2017. Tie smeti
nebudeme produkovať, tak jak pán primátor hovorí, vždy o 90% menej, tie smeti budú.
Dakde, dakde zmiznú. Určite sa teším tomu v podstate, týmto systé... týmto systematickým
krokom, že sa to ide znižovať, len nie som až taký optimista, že sa to zníži neviem aké číslo
odznelo 80, 90 % každý mesiac. Takže, takže, ale kiež by. Myslím si, že k tomu, aby sme
tento bod vedeli schváliť nám treba informácie. My informácie nemáme, nie sú vyčíslené,
nemáme na základe čoho rozhodovať a jednak obyvatelia mesta nevidia, že čo to bude 1 rok
stáť, alebo čo ich to bude počas toho jedného roka stáť, to navýšenie poplatkov, alebo to
spoplatnenie tých smetí. Toto číslo mi chýba, aby sme mali dajaké číslo na rozhodnutie.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem reagovať. Občania mesta nebudú platiť na viac za smeti. Budú platiť naďalej
25,50. Vydržíme 2 roky, potom si urobíme vlastný dvor a budú a zas to pokryje. Momentálne
vychádzajú komunálny odpad vychádza na jedného občana 50 euro. 25,50 platí občan
a ostatné ide z rozpočtu. Pri týchto systémoch nastavenia už sme dole z 50 euro na 40, okolo
40 euro. Možno to pôjde nižšie. Pri vlastnom dvore budeme mať, vyjde nám tých 25,50
a z rozpočtu nebudeme musieť dať ani halier. Takže občania môžu byť pokojní, že nebudú
musieť v priebehu 4 rokov vôbec doplácať na komunálny odpad. A títo podnikatelia, no bude
to bolieť, ale nie občanov, bude to bolieť podnikateľov, bude to bolieť supermarkety, ktoré
momentálne majú nárok na takú zas... takúto nádobu, alebo takéto, hej, ale nám dávajú takéto
a my to všetko platíme. My platíme všetkým supermarketom za smeti, ešte môžem aj toto, až
takéto sú rozdiely, že toto všetko mes... občania mesta platia po našich kontrolách. Takže
odteraz pôjdu, budú mať nárok na 2 nádoby 1000 litrové, dostanú tam nálepky a poprosíme
potom predstaviteľov Brantnera, aby len ten odpad. A tento odpad, ktorý produkujú na viac
zo svojich prevádzok, tak si to objednajú u firmy Brantner a si to zaplatia zvlášť, ale
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momentálne platí mesto za všetok odpad, ktorý oni vyprodukujú a oni vlastne, im to
vyhovuje, lebo za málo peňazí majú veľa muziky. Nech sa páči pán Karol Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo. Dobrý deň želám všetkým prítomným aj televíznym divákom. Ja chcem
tlmočiť stanovisko komisie výstavby a aj svoje. Komisia výstavby sa stotožnila s návrhom,
preto doporučuje tento materiál takýmto spôsobom schváliť. Kvitujeme snahu vedenia mesta
o to, že chceme mať prehľad o tom, aký odpad a koľko toho odpadu preteká, resp. za koľko
toho odpadu platíme, pretože odpad, alebo jeho vývoz je drahý. Viacerí sme pobúrený
platnosťou nejakej zmluvy, ktorá tu je a snažíme sa nejakým spôsobom ušetriť koruny. Nikto
netvrdí, že to je zásah, alebo teda riešenie, ktoré, ktoré zachráni všetky naše bôle, ale komisia
v tomto smere v spolupráci s vedením mesta pripravuje, pripravuje zmenu tohto VZN-ka
v zmysle nejakej všeobecnej verejnej diskusie, ktorá bude k tomuto urobená odbornej aj
laickej verejnosti v priebehu tohto roka, ale myslím si, že toto systémové riešenie aj napriek
tomu, že teda je boľavé a možno v tom bode pán Bolaček, ktorý ste povedali by bolo treba
urobiť nejakú zmenu, treba urobiť návrh zmeny, buď teraz to navrhnete, alebo na niektoré iné
MZ s tým, že vás pekne poprosím, ak máte pocit treba to prepočítať, koľko by to stálo, koľko
by nás to teda stálo pokiaľ by sme nejaký limit určili, povedzme tých 100 kíl na osobu x
18 000, alebo koľko nás je. Aby sme plus, mínus vedeli čo ako je, lebo aj tak sa to bude
zneužívať a využívať na to, že na jeden občiansky, resp. áno 1 tvorca odpadu príde s piatimi
občianskymi a odovzdá tie, tých skríň všetkých, ktoré tam majú byť. To ale neznamená, že to
čo hovoríte, nie je pravdou. Práve naopak. Môžeme nájsť tam nejaký kompromis a nejaké
náležitosti, ale komisia výstavby a ja tak isto kvitujeme to, že je tu snaha o to odsledovať aké
objemy komunálneho odpadu sú vytvárané v meste, aké objemy sú odvážené z tohto mesta
a na základe toho aké reálne peniaze za odpady budeme platiť. Možno je to nepopulárne na
prvý pohľad tento, tento návrh, ale treba to brať z tohto hľadiska, tzn. opakujem ešte raz,
chceme vedieť koľko odpadu sa tu vyprodukuje, aký odpad sa tu vyprodukuje a koľko zaňho
v konečnom dôsledku máme zaplatiť a zaplatili sme. To sú veľmi dôležité informácie. Ďalšia
vec je aj napriek tomu, že toto je nepopulárne a dosť tvrdé opatrenie si myslím, že je to jedno
z tých opatrení, ktoré možno poslúžia k tomu, aby ľudia sa zamysleli nad tým, nad tvorbou
odpadu nielen tohto o ktorom rozprávame, ale odpadu všeobecne a o jeho triedení, pretože
najväčšia devíza ušetrenia na nákladov na odpady je práve triedenie tohto odpadu. Keď si
dneska pozrieme v akom stave sú nie len nádoby, resp. v akom stave máme komunálny odpad
ako taký, ale aj triedený odpad, ľudia sami v tomto meste si môžu za to, že podľa môjho
odpadu 25% až 30% platíme len za to, že nie sme schopní, alebo sme leniví odpad triediť,
resp. rešpektovať nádoby na triedenie odpadu. V minulosti sa mesto pokúsilo v jednej
reklamnej vlne, osvetovej vlne, ktorú myslím podporila aj firma Brantner pomôcť
obyvateľom, resp. informovať obyvateľov o tom, že myslím, že to bolo na môj podnet, že
teda to triedenie odpadu je veľmi dôležité. Ale túto osvetu, pokiaľ teda nie je možné slušným
slovom, bude treba nejakým iným spôsobom postaviť tak, aby tí ľudia, ktorí sú slušní a sú
ochotní triediť ten odpad nedoplácali na tých, ktorým to je jedno a v konečnom dôsledku
hundrú na celkovú sumu, ktorú mesto zaplatí za odpad. Práve naopak. Treba vyvinúť taký
tlak, a možno je toto jedno systémové opatrenie a to čo ty navrhneš, bude opatrenie možno
druhé, na to, aby si ľudia uvedomili, že len triedením odpadu a len naozaj aj disciplinovaným
ukladaním odpadu do nádob určených na ten ktorý druh odpadu a komunálny odpad nám
umožní to, aby sme tieto 2 roky dokázali stiahnuť výšku peňazí, ktoré za komunálny odpad
platíme. Ďalšie opatrenia, ktoré pán primátor prijal ohľadom kontroly považujeme tak isto za
prvotne dôležité aj napriek tomu teda, že myslíme si, že systémovo sa to môže ošetriť inak na
to, aby sme tieto veci odsledovali. Je to možno, možno ad hoc robené, ale prináša to výsledky
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v tom, že sledujeme koľko toho odpadu, komunálneho odpadu firma Brantner od nás odváža
a to je veľmi dôležitá informácia. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem len spýtať, keďže zatiaľ v diskusii nepadol návrh, či hlasovať podľa, podľa
alternatívy 1, alternatívy 2 a vlastne sú rôzne odporúčania. Finančná komisia a komisia
výstavby odporúčali teda schváliť materiál tak ako bol predložený, vypracovaný MsÚ.
Komisia ochrany verejného poriadku navrhla nejakú zmenu, my sme na komisii finančnej
nemali tento návrh, alebo odporúčanie komisie verejného poriadku, takže sme ho nemohli
prerokovať. Mohol by niekto z komisie verejného poriadku zdôvodniť prečo teda dali takýto,
takéto odporúčanie?
p. primátor Michal Domik
Kto je tam? Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz chcem povedať. Presne vieme, koľko je odpadu a presne vieme, ako je potriedený
a presne vieme ako sa dá vyčísliť o akej sume sa teraz tuná bavíme. Chcem poprosiť predsedu
finančnej komisie, chcem dostať toto číslo, aby niekto to tu pekne do kamier povedal, že
o akom čísle sa bavíme. Nebavíme sa o žiadnom systémovom riešení ako budeme triediť, čo
budeme racionalizovať. Bavíme sa len o tom, koľko peňazí dostaneme od ľudí do mestskej
kasy za odpad, ktorý ideme spoplatniť. Niekto prosím vás to číslo povedzte. Buďte taký
dobrý.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem ja reagovať pán Balázs. Tu nejde koľko peňazí, tu je o nastavení systému, aby
zadarmo ten komunálny odpad nenosili, lebo sa to ten systém zneužíva. Hej. A ja va..., z tohto
hľadiska vlastne ide o ten systém. Keď je zadarmo tak nám tu z celého okresu nosia odpad na
občiansky preukaz a a môžu tie sumy vyrásť na astra. My občania mesta platíme za, možno aj
za odpad, čo viem určite, z celého okresu. Tu je o ten systém, že keď dačo bude zadarmo, tak
každý to bude chcieť. Veď to je ľudská vlastnosť, že každý čo je zadarmo tak chce to mať,
hej. A keď je to zadarmo, tak vlastne ten systém nemôže fungovať. Za to je to. Teraz ja vám
viem presne čísla povedať, lebo doteraz nebola tá kontrola, takže za mesiac február vám viem
povedať počet sáčkov, mám zatiaľ len do 22. Dobre? Takže 990, minulý rok to bolo 2200
môžem ti to presne povedať, nieže ma chytíte potom dakto, ale približne viem, hej. Počet
nádob, vyklopení, platíme im aj za sáčky, aby ste všetci vedeli, aj občania, že čím. Takže 65
centov platíme za 1 sáčok, keď Bran... firma Brantner vyhodí na auto. Takže je o 1000 menej
v tomto roku, no vo februári. Takže máme tam 100 – 120 litrové nádoby. Počet vyklopení
zatiaľ je 4 658, ďalšia tam bude úspora. Musím si to pozrieť s minulým rokom za vyklopenie,
za každé vyklopenie tak isto platíme 65 centov ako mesto Rožňava. Počet nádob 1 100
litrových do 22. 02. Bolo 2352, taktiež bude tam menšia úspora. Počet 2-kubíkových
kontajnerov bol 197, počet 7-kubíkových bolo také isté množstvo ako v roku 2018 takže tie
kubíky odrazu my máme vyrovnané, hej. Možno tí ľudia začali to nosiť do tých našich, hej,
čo máme po okolí tak sa nám to navýšilo automaticky. To čo chceli doniesť, tak to vyhodili.
Neriešili sme to. Vyhodili to do tých, ale tie máme pod kontrolou. Takže tam je rovnaké
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množstvo. Váha odpadu je 327 000, 327 ton. Hej. Bolo 520 ton, alebo 540, 540 ton tam bolo.
Bio odpad máme 14 ton, 14 320 kg a občania čo donesú na váhu je 2 820 kg. Momentálne tak
isto mali to dovolené, čo doniesli, tak sa to nespoplatňovalo. Ide tu o ten systém, že bol
zneužívaný. Hovorím zneužívaný firmami, zneužívaní podnikateľmi a obchodnými
spoločnosťami, ktoré majú tu obrovské zisky a my občania mesta sme im platili komunálny
odpad. Poviem len nemenovanú firmu, ktorá platí 550 euro a mala by platiť 8 000. Toľko
komunálneho odpadu. Až také rozdiely sú s tými, keď si spočítali, že áno platiť za 20
zamestnancov, ale produkuje odpad, ako keby mala 200 alebo tak. Ešte aj viac. Takže tu je
ten rozdiel obrovský, že vlastne bol zneužití tento systém, nakoľko bol zadarmo ten kontajner
a nikto nesledoval, koľko odpadu vlastne firma Brantner potom oni vlastne pozbierali. Mali to
dané z mesta a urobili len svoju prácu a teraz je rozdiel 200 ton, čo hovorím, že a pri tých
sáčkoch všetko keď spočítame dokopy je úspora oproti minulému roku 10 000 euro, čo je 120
tis. ročne a to ešte bude klesať, nakoľko tieto firmy oslovíme a povieme, že nie, nie už budete
dávať nám len to, čo máte zaplatené. To mesto zoberie a potom si zavolajte firmu Brantner
a im zvlášť zaplaťte za to, čo produkuje vaša firma, lebo za to nie my sme zodpovedný. Oni si
ani neurobili možno asi, česť výnimkám, možno asi 3 firmy majú, 3 firmy majú zmluvu
s firmou Brantner, keď dobre viem. Ani jedna? Viacej je? Dobre. No, dobre. Teraz som sa
spýtal firmy Brantner, tak len na otázku môžeme, že prečo potom zbierame my ten odpad.
Prečo nezoberieme len to, čo vyprodukujú a prečo vy neberiete potom ten ostatok. Keď
môžete im dať, aby sme mohli aj tu argumentovať. Mikrofón dajte.
Pracovník firmy Brantner p. Sisik
....odpadu čo ste sa pýtali, 135 ton bolo za minulý rok za 18, zrejme sa to pohybovalo aj
v roku 17 tak isto. Čo sa týka k tým úsporám sme len 22. a vám to už rastie vo februári,
a musím povedať, že zatiaľ úspora sa dosiahla len jediným spôsobom, neplní sa VZN-ko.
Ľudia nedostávajú to, čo podľa VZN-ka majú nárok. Nevysýpame poloprázdne nádoby na váš
pokyn OK, ale je... nie je to v súlade s VZN-kom, kde sa hovorí, že každú nádobu máme
každý týždeň minimálne vysypať raz. Ale tak sa rozhodlo, tak sme sa prispôsobili. Čiže tie
naše čísla sa dosť zhodujú a dosť je to ovplyvnené aj tým, že tieto odpady alebo nádoby sa
posunú do budúceho obdobia. To uvidíme potom ďalej.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Tak by som mal potom takú otázku na vás. Vo firme, nebudem menovať firmu, majú
14, majú 12 veľké tisíclitrové. Majú od, pre mesto si zaplatili 4, hej, vlastne z mesta majú
zaplatené 4. Prečo vysypujeme všetko do nášho komunálneho a ešte platia aj vám. Takže vy
2x zarábate na tej istej firme. Lebo my to pozbierame, to máme aj dokument, my pozbierame,
vysypeme do nášho auta všetkých 14 a ja som sa ich bol spýtať, že a máte zmluvu
s Brantnerom? Áno máme. Prečo potom my vlastne, vy máte tak, že vy môžete vysypať tie 4
tisíclitrové, za ktoré nám zaplatia a vy si potom po tých ďalších 8 musíte zvlášť prísť.
Nemôžte v jednej linke vysypať. Lebo my potom ideme s váhou na váhu už aj s tým
komunálnym odpadom, ktorý produkujú ako firma. Prečo sa toto stáva.
Pracovník firmy Brantner p. Sisik
Čo sa týka sypania. My sypeme všetky nádoby, ktoré nám tá daná firma dá k dispozícii. My
nemáme znalosť o tom, či oná má 3 alebo 10 nádob na komunálny odpad. Tu by sme
poprosili mesto, aby sme dostali zoznam, koľko máme od týchto podnikateľov vysypať.
Musím však upozorniť, že týchto podnikateľov je podstatne viacej. Sú podnikatelia, čo majú
50 násobne viacej krát odpadu, jak platia mestu. To upozorňujem. Máme pofotených všetkých
podnikateľov, vieme poskytnúť všetky informácie, kto čo nosí, takže v tomto sme dosť
nápomocný a upozorňujeme na túto otázku už 10 rokov. A pri tomto systéme zmien by som
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chcel upozorniť na to, čo často krát hovorím, Rožňava má ráno 20 tisíc ľudí, poobede 30.
Tých 10 tisíc ľudí, ktorých tu chodí nie je v systéme spoplatnenia za odpad riešených. A toto
my chýba aj v novom VZN-ku.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže ďakujem, že ste mi potvrdili, že tu až 10, 20-násobne podnikatelia
tvoria, hej, ktoré vlastne mesto Rožňava zaplatí tak, tak sme sa dostali k tým číslam. Dobre.
S faktickou poznámkou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len z tých informácií, ktoré mám predpokladám, že pán Balázs, keď bude ako poslanec
dopátravať sa k nejakým informáciám, bohužiaľ, jedinou relevantnou informáciou koľko
odpadu produkuje mesto je informácia od firmy Brantner na základe vážnych lístkov. Žiadna
iná protihodnotová informácia podľa môjho názoru a vedomostí neexistuje. Nevieme
porovnať A s B. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Treba riešiť systém, ale tuná nikde v tomto návrhu sa nerieši systém. Pán primátor strašne
kvitujem, že si sa tomu začal venovať, strašne, určite nie som proti tomu, aby spoplatňovalo,
ale riešime niečo celkom inakšie. Tuná riešime spoplatnenie obyvateľov a bavíme sa
o firmách a o systéme s technickými službami a mesto nemá systém na kontrolu. To treba
riešiť. A my v návrhu VZN-ka riešime len spoplatnenie obyvateľov.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem odpovedať pán Balász. Teraz som vám hovoril, že systém kontroly, zato mám
tieto čísla, lebo ja som nastavil ten rýchly systém, ktorý... prosím? Nie, ale ten systém sa nedá
zo dňa na deň robiť, musíte uznať, každý systém sa pomaličky postupne robí. Najprv sme dali
kontrolný systém, aby sme každý gram odpadu zvážili na našej váhe, koľko produkujeme, aby
sme si to zaplatili. Druhý systém budeme na ďalšom zastupiteľstve robiť a tak postupne
zmeníme celkový systém. Potom oslovíme, dáme, dáme do návrhu, do VZN-ka, že oz..., že
môžeme označiť svoje nádoby, tie, ktoré vlastne firma Brantner bude vysypávať, budeme mať
ich spočítané a tam ten systém sa pomaly dá k tomu dostať. Základ je prvý kontrolný je
10 000 úspora mesačne, 120 000, druhý bude zamedzíme to, aby podnikatelia mohli dávať
viac kontajnerov, alebo aj svoj odpad, ktorý vyprodukujú ich firmy. To je ďalší a ďalší, ďalší.
Na koniec sa dostaneme k tým číslam, čo som povedal od 150 do 170 tisíc ročná úspora.
Takže viem, že všetko to neobsahuje, ale nedá sa to rýchlo aj všetky tieto, aby som všade dal
dokopy tip top. Musím sa venovať aj viacerým veciam a viacerých systémových kontrolných
systémov nastavovať. Takže určite budú aj tie ďalšie systémy. Teraz ide o ten prvotný, aby
vlastne nemohlo sa zneužiť toto najhlavnejšie, že zadarmo kontajnery, lebo to neexistuje
nikde, aby dačo bolo zadarmo. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán primátor strašne držím palce. Nech sa v tomto darí. Ešte raz hovorím, kvitujem, ale o tom
čo sa tu rozprávame je niečo celkom iné, ako máme predložený materiál. Na toto chcem
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upozorniť, že o tomto sa nebavíme, čo je v materiály, ale bavíme sa o niečom celkom inom.
Ten systém treba nastaviť, začal si na tom pracovať, nedá sa to za týždeň urobiť, úplne to
chápem. Ale to je iné. Predložený máme iný materiál. Finančná komisia si nesplnila úlohu.
My ako poslanci MZ nemáme o čom rozhodovať, nemáme tu podklady.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Nech sa páči pán Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Najprv by som chcel sa vyjadriť ku tvrdeniam, alebo názoru pána poslanca
Kováča o triedení odpadu. Áno, triedenie je tá cesta, ktorou potrebujeme ísť. Problém, ktorý
môžem povedať za všetkých obyvateľov sídliska Podrákoš je, triedi sa odpad, triedi sa viacej
než sú tam pristavené kontajnery a to je ten problém. Keď občania po vysypaní kontajnera na
plasty za 2 dni ho naplnia, je tam zvyšok týždňa preplnený, tak kde budú hádzať tie plasty?
Do komunálneho odpadu. To isté so všetkými ostatnými druhmi odpadu. Papier, papier, keď
začne fúkať sa po sídlisku prefukuje kade tade, povaľuje čisto z dôvodu, že nádoba na, na
triedený papier je plná, tak ten papier dajú vedľa nádoby a keďže firma Brantner neviem ako
často to odnáša, ale očividne málo na potreby obyvateľstva, tak, tak to hodia, aby to nebolo po
celom sídlisku, hodia to do komunálneho odpadu, za čo sa platí. Máme tu problém už len
s týmto. Príliš málo sa ten separovaný odpad odnáša. Druhá vec čo chcem povedať, vyjadriť
sa na to čo povedal pán primátor a predstaviteľ Brantneru, že firmy neplatia. Že vieme
o firmách, ktoré neplatia. Máme vedomosť o firmách, ako ste povedali, ale ideme to
spoplatniť občanom a firmy budeme riešiť neskôr. Lebo to som práve teraz počul. Občania
budú platiť 15 dní po zverejnení VZN-ka, ale firmy budeme riešiť neskôr. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to reagovať. Pán Bolaček zavádzate. Hej. Nie všetci občania budú platiť. Nie
všetci. Je to stovka občanov, kto... stovka občanov, ktorá nosí tieto 7-kubíkové kontajnery, to
je stovka, možno je to len desiatka, ktorá točia občianske preukazy. Nie všetci, pozor, na toto.
Dobre? Takže určite nie všetci. Sú to tí ľudia, doplatia na to, ktorí nosili tie veľké kontajnery
zadarmo a neviem, či to produkovali ich synovia vo firmách, alebo tak a doniesli na
občiansky nám. Takže poplatok sa nemení. 25,50 4 roky ja tu garantujem, že bude.
Momentálne mesto stojí 50 euro odpad, po nových týchto znížime dole. Takže nie všetci, ale
to budú pla..., doplatia na to stovka, tých 100 ľudí, ktorí tu nosili tie kontajnery, ten odpad na
viac, ktoré si teraz musia zaplatiť. Prečo.... to čo som vysvetľoval. Čo sa týka máte pravdu, čo
sa týka plastových fliaš alebo tak, riešime taktiež aj tento problém, vidíme tento problém, hej,
takže jedná sa tu o firmu Naturpack, ktorá vlastne, s ktorou máme zmluvu a u nich je taká
dohoda, že každé, vlastne vývoz je každý 2 týždne. Vidíme, že to nepostačí, chceme každý
týždeň. Je to veľmi ťažké rokovania, nakoľko majú oni jeden badget, ktorý vlastne by mali
potom s firmou Brantner dohodnúť, takže sme si zavolali aj týchto predstaviteľov
Naturpacku, aby sme sa snažili čo najviac vývozov týchto plastových. Bohužiaľ presne tak aj
ja som mal ten postreh, že my máme plné. Veď tak isto bývam v paneláku, takže vidím stále
sú plné a no tak majú dohodnuté, že 2x do mesiaca majú plastové fľaše dohodnuté vyvážať,
čo je málo. Každý týždeň by trebalo minimálne, ale to stoja zas ďalšie peniaze. Takže je to
o sume. Keď raz, raz všetko zdvojnásobíme, tak som pozeral, že 134 tisíc, takže dajakých
140, 134 tisíc keď raz toľko, aby firma Brantner. Takže to je na také jednanie s tým
Naturpackom. Ale dobrá poznámka, hej, že je to s tým problém. Takže vidíme to aj my, že to
bude ďalšia taká v tomto vyjednávanie, aby už konečne aj toto sme odstránili v meste, aby tie
plastové fľaše. Nech sa páči pán Bolaček.
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Chcem len povedať, nezavádzam, ja som nepovedal koľko občanov, ja som
povedal, že riešime občanov a nie firmy, čiže z opačného konca a ani vy sám neviete povedať,
či to je 100 občanov, či to je 10 občanov, či to je 1000 občanov. Toto je to, čo mi chýba
v dan... v danom materiály. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Vieme. Má.... Nech sa páči pani prednostka máte tam tie čísla taktiež.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Máte tam štatistiku za rok 2017 a 2018. My nevieme
predpokladať, koľko občanov si objedná naviac kontajner v roku 2019. Vychádzať vieme len
z týchto čísel. Tzn. pokiaľ ide o objemový odpad – maloobjemový kontajner si objednalo 87
občanov, všeobecne záväz.... v návrhu VZN máte vyčíslenú jednotkovú sadzbu v prípade, ak
si občan objedná maloobjemový kontajner na objemový odpad zaplatí 15 eur za množstvo
odpadu a 36 eur za jednu, teda za pristavenie kontajneru a 36 za jednu tonu. Toto sú sadzby,
ktoré my máme vlastne v návrhu na ročnú zmluvu od firmy Brantner. Čiže o nič viac o nič
menej ako by to mesto zaplatilo pre Brantner. Ďalej tam máte biologicky rozložiteľný odpad,
čo je znova na -viac. Čiže to nie je ten týždenný odvoz, ktorý je zabezpečený z poplatku. Tam
navrhujeme, aby sa platilo len za pristavenie maloobjemového kontajnera, alebo
veľkoobjemového podľa objednávky. Ale v roku 2018 bolo takýchto kontajnerov 99. Neviem
predpokladať, koľko ich bude v roku 2019. Pravdepodobne tak, ako v 2018-tom, alebo v roku
2017-tom to bolo 79. Čiže ja len toľko na vysvetlenie, my riešime teraz len tieto vývozy na
viac. Neriešime pravidelné týždenné vývozy komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu. Čo sa týka kontajnerov na separovaný zber, tak za separovaný zber
zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov. My sme žiadali, alebo budeme žiadať znova,
aby dali, alebo aby pristavili kontajnery na viac. Musíme vyvolať nejaké rokovanie. Viem, že
odpoveď bude, že nemajú na to kapacity. Predpokladám, že aj firma Brantner má asi takéto
informácie, takže tam môžeme ešte argumentovať jedine tým, že máme odporúčanie
z najvyššieho kontrolného úradu, ale ja si myslím, že toto by mala riešiť legislatíva, pretože
nemôže si jednoducho OZB-čka určiť, že bude zbierať papier len raz za 2 mesiace, keď toho
objemu je toľko, že aj každý mesiac by mal Brantner čo vyviezť.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Bolaček nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Ešte raz pani prednostka, máte, áno máte štatistiku, čo sa týka veľkoobjemových,
maloobjemových kontajnerov. Nemáte žiadnu štatistiku, čo sa týka fyzických osôb, ktoré
odovzdávajú objemný odpad do zberného dvora samy. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
V EÚ platí pravidlo znečisťovateľ platí. Toto je také zjednodušené pravidlo, ktoré je
podchytené v európskej legislatíve, ktorá, ktorú sme museli implementovať aj my na
Slovensku. A tzn., že, že nie je odvoz, odvoz odpadu zadara, za všetko sa má zaplatiť a má
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zaplatiť ten, kto ten odpad vyprodukuje. Mesto Rožňava bolo upozornené najvyšším
kontrolným úradom, že nedodržiava tento princíp, pretože platíme za odpad zhruba nejakých
800 tisíc ročne?
p. primátor Michal Domik
900, blízko 900 už.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
900 a z toho, z toho poplatok, ktorí platia občania pokrýva asi polovicu a tú druhú polovicu,
nejakých 400 – 450 tisíc platíme z iných príjmov mesta. Z daní občanov. To sú peniaze, ktoré
by sa dali použiť na opravu chodníkov, ciest, škôlok, škôl, podporu kultúry, športu, ale my to
dávame, my to dávame na zaplatenie odpadu, aby sme nemuseli zvýšiť poplatok mesačný,
alebo ročný na dvojnásobok. To by asi máloktorý občan ocenil. Takže ak nechceme zvyšovať
ten plošný poplatok, tak musíme, musíme buď zvýšiť, alebo zaviesť poplatky tam, kde
doteraz bolo niečo zadarmo. Proste keď niekto si chce odvie...dať odviesť nejaký
veľkoobjemný odpad, jednoducho to nie je zadarmo. Vychádzali sme z čísel, ktoré sme
dostali z MsÚ. Ja nemám jedinú možnosť, len dôverovať týmto údajom, ktoré nám, ktoré nám
predložia. Netvrdím, že toto VZN-ko, alebo táto zmena je, je dokonalá. Určite tie riziká,
ktoré, ktoré spomínal pán Bolaček tu sú, že niektorí ľudia si povedia, že prečo by mali platiť.
Aj keď teda, keď si to tak vezmem 35 eur za tonu znamená, že za 100 kíl, za 100 kíl je to 3,5.
Čiže keď niekto vyhadzuje nejaké skrine a postele, ktoré môžu vážiť nejakých, nejakých 100
kíl, no tak za to zaplatí 3,50. Už keď toto sa niekomu máli, zdá veľa za to, že sa zbaví
nejakého nepotrebného tovaru, no tak čo už s tým. Je to, je to prvý krok. Budeme musieť
riešiť ďalšie veci ak nechceme teda zvyšovať poplatky, tak musíme, musíme nákladovú časť
znížiť a sme limitovaný tým, že máme dedičstvo z minulosti, z roku 1999 zmluvu s firmou
Brantner, čo asi je Slovenský unikát. Asi, asi na Slovensku neexistuje iná zmluva, ktorá by
bola na, na 22 rokov uzavretá na odpad, na odvoz odpadu a nevieme s tým pohnúť. Snažili
sme sa s tým robiť niečo 8 rokov. Takže ja si myslím, že je, je potrebné takto schváliť to, to
VZN-ko. Tie čísla, myslím si, že spomínal pán primátor, pani prednostka. Ja ich nemám
v počítači takže neviem, neviem odpovedať za tie presné čísla, ktoré sa pýtal pán Balázs.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Samozrejme pán Kuhn, tým pádom, že predsedáte finančnej komisii od vás som očakával
vyčíslenie vo finančnom vyjadrení. Nie tony. Tony ma nezaujímajú. Vo finančnom vyjadrení.
Prepáčte. Celý čas hovoríme o firmách, že chceme vlastne dostať pod kontrolu systém
odovzdávania odpadov firiem. To je úplne v poriadku, 5-krát hovorím pánovi primátorovi, aj
to je v poriadku, že sa musí ten odpad spoplatniť, len celý čas sa rozprávame o spoplatnení
obyvateľov, ale, ako návrh máme spoplatnenie obyvateľov, ako keby to obyvatelia mali
zaplatiť len a neriešime tie firmy. Nechcite ma presvedčiť, že v roku 2019 bude o 50% menej
trávy rásť v Rožňave a nebudeme vedieť vyčísliť, že koľko ton trávy sa pokosí, alebo koľko
ton odpadu v podstate biologicky rozložiteľného odpadu bude v meste. To nebude to číslo, to
nebude na jednu na druhú stranu sa rozlišovať o 50%. Takže to číslo sa dá krásne vyjadriť.
Len prosím vás, riešme to, čo treba. Ten, tých tie firmy. Keď to neviete, nevie mesto, alebo,
alebo technické služby si nevie s tým poradiť, to treba riešiť, ale my riešime len spoplatnenie
obyvateľov. Pochopte ma už, že, že skúsme sa už venovať aj tomu, ako sa problém tuná
pomenoval. Ja viem, pán primátor sa tomu venuje, snaží sa, len mi vadí v tomto materiály, že
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len obyvateľov ideme riešiť. Nikoho iného. Tým pádom odznelo to tuná, že sa nevysypali
všetky smetné koše, alebo sa nevysýpajú, neviem ako to je, kto to, skade, tým pádom, nemôže
byť, že štatisticky na ďalší mesiac potom, alebo na ďalší týždeň budú stúpať tie čísla, keď sa
budú vysypávať tie, ktoré sa nevysypali? Ja iba tak otázka, čo sa týka štatistiky. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Takže ešte raz. Ukážem vám názorne, dobre? Jedna domácnosť má 2 nádoby. Zatiaľ
chápeme, hej? Obidve sú do polky. My za jednu zaplatíme 7 euro za vysypanie. Za druhú 7
eur. Takže obidve sú do polky. Za týždeň tá domácnosť, keď 2 polky dáme dokopy, tak máme
jednu plnú nádobu. Tak? Tak stačí nám, keď vysypeme jednu polku, takže máme jednu voľnú
celú a jednu polku. Takže ešte stále to postačí a usporili sme 7 eur. To som chcel od firmy
Brantner, aby takto riešilo. My zbytočne budeme sypať obidve a zaplatíme 14 euro za tieto 2
nádoby, keď sú do polky obidve. Takže tzn., že do týždňa potrebujú tí obyvatelia toho bloku
jednu plnú. Hej, ale majú 2 a tak sme vysypali jednu a automaticky keď jednu vysypeme, tak
majú ešte do týždňa 1 a pol nádoby k dobru. Takže keby ešte produkovalo raz o polku, takže
zato som riešil toto. To je prvá vec. Druhá vec sa vysypalo len, príklad Okružná, Edelényska
a tieto, sypali sa len raz do týždňa, teraz sa sypú 2x. Už majú aj štvrtok sa sypali, už teraz keď
sami, tí, čo bývate v týchto 2x sypeme. Takže my sme už aj zvýšili vlastne tie zbery. Takže
ešte aj tak máme úsporu, keď sme aj zvýšili, hej. Takže nikde sa nebude kulmulovať ten
odpad, nikde sa to nebude zvyšovať. My sme vytvorili také podmienky, že predtým len
v štvrtok a teraz. A zato hovorím, že pri tých nádobách nikde sa to neodzrkadlí, len rozumne
som rozmýšľal, že keď máme 2 polky, nebudeme obidve vysypávať, stačí jednu a mesto
ušporilo len pri jednom bloku 7 euro. Dakomu to nie je, robí to 150 tisíc, keď aj takéto
drobnosti počítame. Som tu 3 mesiace, 4, hej. Pán Balázs mali ste na to, tak isto viete dobre, 8
rokov, ani ste sa nedotkli tejto tematiky. Teraz chcete všetko naraz. Zas ste povedali, že
občania. Nie. To zas sú len tí občania, tých 100 občanov, ktorí nosia ten veľkokapacitný
kontajner, ktorý chcú zadarmo doniesť tovar, ktorý vyprodukujú na viac. Keď vyprodukuješ
na viac zaplať si. Nie ja budem to platiť, ani ty, ani občania, ostatní občania mesta nebudú
platiť za tých, ktorí produkujú, alebo neviem odkiaľ majú ten odpad na viac. Takže čo sa týka,
chcete čísla. 18 rokov nikto nedal takúto tabuľku, že nevedel koľko vyklopení, koľko sáčkov.
18 rokov. Ako máme povedať spätne, vyčísliť vám dajaké čísla, aké to bolo. Ja viem
argumentovať len s tým, že je úspora 10 tisíc euro zo systému, ktorý som vypracoval a teraz
bojujeme neviem o čom, že ja som vypracoval jeden, ale som neurobil ešte ten druhý, ktorý
som spomenul. No nedá sa to celkom. Do, do pol roka budeme kompletne mať taký systém,
že ani gram, ani jeden podnikateľ, všetci budú vedieť za čo platíme a mesto urobí ďalšie
úspory a podnikatelia, včetne mňa, som začal, verte tomu a ja nemám problém, včetne aj
mojej firmy sme začali separovať, lebo moji zamestnanci tak isto boli lenivý a hádzali to do
jedného, lebo dovtedy im to nikto ani sa nepozrel na to. Takže a to isté viacerí podnikatelia
vraveli, že dá sa separovať a obrovské úspory sú to a bohužiaľ tak isto aj chcem viac prídem
a zaplatím si to. Takže to isté urobia teraz viacerí podnikatelia. Bolo to na dohodu. Ty si môj
kamoš, priložím ti 4 kontajnery tisícky. Koľko chceš? 4? Nech sa páči, tu máš 4. Takto to
fungovalo. Môžem sa spýtať pána Sisíka, že bolo to takto? Keď môžem ešte raz.
Pracovník firmy Brantner
Ďakujem. Využijem príležitosť a budem reagovať aj na pána Bolačeka. Pán primátor áno, keď
sme dostali pokyn dali sme kontajner. Nikdy sme nedali svojvoľne. Ale horšie je, keď nám
zmiznú kontajnery z ulice, čo sa často krát stane. Keď podnikateľ potrebuje stiahne si
kontajner z ulice aj na separovaný zber. Vravím, máme to pofotené, alebo sa sťahujú z miesta
na miesto a sťahujú sa aj s kontajnermi, ktoré sú k dispozícii tam na tom mieste. Pardon. Čo
sa týka pána Bolačeka máme evidenciu historicky dozadu obyvateľov, ktorí nosia všetko. Ak
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ste pozorne počúvali pani prednostku, tá úspora bude úplne, úplne niekde inde. Podstatne
nižšia, pretože tých kontajnerov mokov máme denne 11 – 14. Voky väčšinou sa využívali na
jarné, jesenné upratovanie, ktoré tu bude, ale problém, ktoré má mesto s odpadom je hlavne
v zeleni. Tá zeleň je v Rožňave omnoho krát viacej, ako sa nosí k nám, či už na zberoví dvor,
alebo ju zbierame. A teraz ja sa bojím, že skončí u vás v komunále a to sú stovky ton. To je
podstatne väčší objem, jak je odpad od podnikateľov. Čo sa týka OZV-čka pán poslanec,
bohužiaľ, v štáte sú vydané normy koľko litrov na hlavu má byť separovaný zber.
V niektorých komunitách má mesto Rožňava týchto štandardov zberu 5-násobne väčší objem,
5-násobne väčší objem. Čo sa týka skla Natrupack prepláca 8 vývozov, 4 robíme zadarmo, čo
sa týka zberu papiera polovicu papiera zbierame zadarmo, neprepláca Naturpack a pod. Je
nám jasné, je to málo, jednali sme s pani prednostkou a ešte vtedy s ďalšími, ktorí sa venovali
odpadom, pán Šalamon s Naturpackom. Bohužiaľ finančná situácia im to neumožňuje
a doporučovali sme aj určitú zmenu. Toto nie je len váš problém. To je problém všetkých
miest, pretože za minulý rok sa len objem plastov strojnásobil. V zime sme nosili na jeden
zvoz tonu, tonu a pol plastov. Momentálne nosíme toľko ako v lete. 5 ton na jeden zber. My
už presiahneme zber pet fliaš v tomto roku na Gemeri 1 000, 1 500 ton. Čo je unikátne.
Doteraz sme mali 300, 400, 500 ton. Čiže nie len komunálny odpad raketovo narástol v roku
2018, ale aj zmesový, teda aj zmesový odpad separovaného zberu. To čo hovoril pán Kováč je
pravda, separovaný zber je vysoko znečistený. Čo sa týka skla, tak sklo z Rožňavy nám
odmietol odoberať Nemšová, pretože je vysoko znečistený, odmietli nám ho brať Poliaci.
Sklo sa dotrieďuje ručne a niekedy viac ako 50% skla je znečisteného, čo je tiež celo
slovenská rarita. Je to hlavne na sídlisku Juh a sídlisku Podrákoš, kde kontajnery na
komunálny odpad ani zďaleka nestačia. Na sídlisku Juh máme priemerne 100 – 150 kíl
komunálneho odpadu zber, čo je vysoko nad priemer. Rožňava má niekedy priemer okolo 70
kíl. A to isté čo povedal pán poslanec Kuhn je pravda, že všetci, ktorí tvoria odpad, by mali
platiť. Vravím, do mesta Rožňava prichádza z prácou, za nákupmi možno 15 tisíc ľudí denne
a mne chýba táto položka. Vždy sa tu jedná len o občanov Rožňavy. Nie o všetkých občanov,
ktorí tvoria odpad na území mesta Rožňavy. Až nie sú otázky toľko zatiaľ z mojej strany.
p. primátor Michal Domik
Ešte keď môžem k tej otázke, že, ale bolo tak, že ste dodali im do tých firiem tie kontajnery.
Pracovník firmy Brantner
Keď sme dostali pokyn, my sme dali. To je jasné. Na zmluvu to máme podchytené. Vravím.
Ale vieme, že nám zmizli aj kontajnery, aj napr.... máme zmluvy, pretože vieme koľko
kontajnerov sme dodali a koľko je vonku. Áno?
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.
Pracovník firmy Brantner
Ja ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Pán Kuhn nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja prijímam kritiku kolegu Balázsa, že na prvom zasadnutí finančnej komisie sme nevyriešili
komplexne VZN o nakladaní s odpadom ani všetky problémy s odpadom, ktoré sa tu kopili 20
rokov. Len si dovolím pripomenúť pánovi kolegovi, že bol 4 roky predsedom finančnej
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komisie a ja som bol členom tej komisie a nespomínam si, že by sme sa snažili nejak extra,
alebo z vašej iniciatívy prekopať VZN a prísť s nejakými iniciatívnymi návrhmi, takže ja by
som poprosil trošku trpezlivosti. Ešte pár zasadnutí finančnej komisie, aby sme sa dostali ešte
k ďalším veciam. Ja oceňujem, že, že pán primátor sa snaží toto riešiť. Ja si pamätám časy,
keď, keď predchádzajúci primátor, teda nie pán Burdiga, aby sa ho to nedotklo, ale pán
Laciak, keď sme ho žiadali, aby sa riešil ten problém, tak akurát sa snažil dokázať, že sa to
nedá riešiť. Takže konečne sa to teraz snažíme riešiť.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Reagujem len toľko, že na základe čoho ste rozhodli na finančnej komisii. Finančná, odvíja sa
to od financií. Tak, tak nie na základe emócií, alebo dajakých domnienok, ale na základe
dajakých finančných vstupov, ktoré dostanete, urobíte jeden výstup. Ale, ale nemáme
vyčíslené. Chápete ma, o čo som sa bavíme? Že nebol podklad na rozhodovanie. Iba toľko.
Trebalo vynásobiť zopár čísiel len, nič iné a chýba mi to číslo, že to tu nechce odznieť to
číslo, že koľko to je. To mi chýba.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem reagovať. Hovorím, že tie čísla nedalo sa spočítať, lebo prišli, chodilo. Mne
chýba čo som vám povedal. Tu sú čísla pekné. Že v januári prišli 3, 2 voky. Hej. 3 voky x 3
tony to je 9 ton, aby sme sa chápali. Tu je rozdiel 200 ton. Nech mi dá dakto odpoveď
z predošlého vedenia, alebo, kde je tých 191 ton. Neni to zaznamenané nikde. Je tu
objednávka na 3 voky a na 14 mok, teraz už 10 moky. Hej. To sú malé a veľké. Chýba tu 191
ton, ktoré sa teraz našlo a máme úsporu 191 ton. Všetko je zaevidované. Ľudia čo sem dali
objednávku, zobrali si. Áno to je, to je dajakých 9 ton, čo bolo minulý rok vo februári
obyvatelia zobrali 9 ton zadarmo, hej, ale odkiaľ je tých 191 ton. Takže z tohto hľadiska
chcem riešiť, že toto na to mi nikto nevie dať odpoveď, ani mi nikto nedá odpoveď na túto
otázku. Teraz je to vyriešené, úspora príde. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja troška odbočím od diskusie, aby sa teda nezabudlo aj fakticky na to
v závere, o čo sa jedná. Ja navrhujem MZ, aby hlasovalo podľa odporúčania komisii
výstavby, tzn. schváliť predložený materiál. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Počuli sme tu množstvo názorov, počuli sme tu, že Rožňava separuje nadpriemerne
dobre tie plasty a máme problém s tým odvozom. Počuli sme tu, že vieme o podnikateľoch,
ktorí neplatia, taktiež vieme, že máme nejaký deficit, čo sa týka platieb za, za úhradu za
odpad, ale mne tam vo všetkom tomto chýbajú tieto nejaké čísla. Chýba mi napr. to, že prečo
mesto najprv sa nevysporiada s týmito podnikateľmi. Zistí presne ako deficitné je odpadové
hospodárstvo a potom na základe týchto údajov by sme mohli prejednať zvýšenie sadzieb,
alebo, alebo rôzne spoplatnenia. Z tohto dôvodu navrhujem materiál ako celok stiahnuť
a dopracovať. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Pán Bolaček keď môžem. Fakt nechápem, že čo je s vaším úmyslom v tomto smere. Prvé čo
môžeme, musíme urobiť je spoplatniť, lebo stoja, stoja momentálne sme zastavili tie
kontajnery, aby sme tento prvý krok, to je kvantum podnikateľov, ako chcete riešiť
podnikateľov, keď mi dáte na to možnosť. Je tu stovka podnikateľov. Choďte a vyriešte to
v priebehu jedného mesiaca. Ak to vyriešite vzdám sa v prospech vás svojej stoličky. Fakt už
nevymýšľajme, nevymýšľajme takéto a neriešme teraz. Po 18 rokoch príde jeden nový návrh,
príde riešenie a vy teraz ide... ideme otáčať, že nie neriešme toto riešenie, to druhé musíme
najprv urobiť. Teraz riešme podnikateľov, nie to dôležité, spoplatniť poplatok. Som vám
povedal toto je prvý systém a potom ide ten druhý systém. Ak, ak v tom zo stoličky nevidíte
ja osobne som chodil ráno o šiestej, som išiel a chodil som za tým autom a kontroloval som
podnikateľov a tak ten systém som nastavoval. Ja osobne som tam stál a nechce, fakt tá debata
je už veľmi dlhá, aby sme o niečom rozprávali. Pán Bolaček 10 tisíc euro som ušporil za
mesiac týmto systémom. Nejdeme ho riešiť, alebo kto, kto chce, kto je proti tomu, aby ten
systém bol tak ako poviem, tak potom nech je proti. Ale 10 tisíc euro máme úsporu. Ročne
120 tisíc. V predvolebnej kampani ste mali, že detské ihriská. Z čoho? Mali ste cesty,
chodníky z čoho? Ja mám tu alternatívu 150, 170 tisíc len na komunálnom odpade a nikoho to
nebude bolieť, len tých príživníkov možno už som možno urazil dakoho. Hej. Tí čo nosia tie
veľké kontajnery a nechcú zaplatiť, chcú mať dačo zadarmo na náš, na, na úkor všetkých
občanov mesta. Neťahajme všetkých. Stále hovoríte o občanov, o občanov, o občanov.
Nestrašme občanov, hej. Ide o tých 100 ľudí, ktorí tu nosia a ďalších 500, ktorí dakde prišlo,
alebo buď prišlo, alebo len neviem. Nebudem tu vôbec nikoho obviňovať, ale skrátka je 200
ton na viac. Usporených 10 tisíc. Fakty. Druhá strana. Postupne ideme od najväčších
podnikateľov, ktorý, ktorých máme v databáze. Už mám databázu všetkých podnikateľov,
ktorých ideme navštíviť a vysvetlíme im, že porušujú zákon. Nechcem tu vojnu, nechcem tu,
každý robí chyby, hej, a dúfam, že tak osobne s nimi a nie striktne. Vy chcete striktne. Áno
vieme, dajme do VZN-ka. Toto každý asi očakáva, že urobím chybu. Neurobím tú chybu.
Dáme do VZN-ka, zajtra stopneme, dáme, zobereme len tie 2 nádoby, zostane im tam 10
a prídu s kamerami aha čo spravil to VZN-ko. Nie. Dáme im šancu odstrániť tieto nedostatky
v priebehu pol roka a netlačme, nechcem na nich tlačiť, aby sme neurobili tu bodrel a jedno
smetisko tu z tohto mesta. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja len ešte raz zdôrazňuje. Problém je stále s firmami hovoríte a spoplatňujeme, ideme
hlasovať o spoplatnení obyvateľov. A ešte jedna poznámka. Kolega dal návrh o hlasovaní
o stiahnutí bodu a podľa rokovacieho poriadku by sa malo hlasovať o tomto stiahnutí a to sme
zatiaľ neurobili.
p. primátor Michal Domik
Dám pani kon... pán Lach nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Prekvapuje ma, že hodinu dokážeme hovoriť o jednom probléme. Ja aspoň ho vnímam tak, že
problém je v jednotkách. Vy chcete dvaja poslanci, aby boli vyčíslené tony a potom aby sa to
vyjadrilo v eurách. Vôbec vás nenapadlo, že napr. zákon hovorí o tom, alebo teda naše
predpisy, ktoré sú, že občan má 25 litrov na hlavu na týždeň a už neriešime, koľko je to
kilogramov, ale platíme za kilogramy. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Beke.
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p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pekne vítam všetkých. Dovoľte mi, aby som aj ja vyjadril svoj
názor k zmene VZN-ky na komunálny odpad. Som toho názoru, že pokiaľ sa zistil nejaký
problém v zbere komunálneho odpadu treba to riešiť a keď je nutné treba zmeniť aj VZN-ku,
ale treba riešiť rozumne a nie tak, že kvôli niekoľkým neposlušným ľuďom, alebo
podnikateľov ideme trestať občanov, alebo obyvateľov, ktorí statočne platia za komunálny
odpad. Sú však mnohí, ktorí vôbec neplatia a predsa sa odváža od nich komunálny odpad
týždenne. Čo aj na jednej strane kvitujem, lebo keď by sa neodviezlo, tak narástli by haldy
smetí v centre, aj v centre mesta. Ale každopádne by bolo treba nejak donútiť aj tých
neplatičov, alebo stálych neplatičov a motivovať nejakým spôsobom, aby že ako, aby, aby aj
oni prispeli svojimi poplatkami do kasy mesta. Ja osobne by som chcel dať pozmeňujúci
návrh v tom slova zmysle, že v bode 4 v § 24 by som rozšíril, alebo vložil jednu vetu, alebo
mienku, umožniť pre každú domácnosť, ktorá nemá pozdlžnosti voči mestu umožniť objednať
1x ročne jeden maloobjemový kontajner zadarmo na objemné komunálne odpady a to isté aj v
§ 25 čo sa týka odvozu biologického odpadu. Týmto by sme mohli aj motivovať tých ľudí
a nie len trestať, ale trebárs dávať aj, aj nejaké výhody pre občanov mesta. Ďakujem pekne.
Snáď ešte potom by som mal jeden pozmeňujúci návrh a to sa týka § 22 bodu 6 odpad
z cintorínov. Vo VZN-ke sa hovorí, že veľkoobjem, je uložený veľkoobjemový kontajner na
biologicky rozložiteľný odpad, maloobjemové kontajnery taktiež na biologicky rozložiteľný
odpad, zberné nádoby na, 1 100 litrové na zmesový komunálny odbad...odpad a taktiež 1 100
litrové zberné nádoby na separovaný zber. Tak tuto by som navrhol vymeniť biologicky
rozložiteľný odpad na zmesový komunálny odpad, nakoľko v tých, do tých kontajnerov čo sú
ako len na cintoríne tak sa vkladajú zmesové, zmesové komunálne odpady. Čo sa týka
biologického tak to sa odváža s autom priamo na, na zberný dvor. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pani kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pekný deň prajem všetkým pánom poslancom aj všetkým prítomným. Viem, že sa už má
hlasovať o stiahnutí bodu, nakoľko diskusia je ukončená. Napriek tomu mala som takú
myšlienku, hoci pán poslanec Beke z časti aj naznačil zmenu, ale len preto, aby sme sa pohli.
Lebo keď stiahnete tento materiál, budeme o ňom rokovať na najbližšom zastupiteľstve.
Myslím si, že celé VZN aj tak bude treba hlbšie prekopať a proste sa ním viac zaoberať. Ale
napriek tomu v tom § 24, ods. 4 možno by sme jedným slovom vyriešili problém, ktorý tu
hodinu rozoberáme, lebo stále hovoríme, že ktorý chodia na občiansky preukaz a podnikatelia
neplatia. Ja by som tam zmenila tú formuláciu fyzická osoba a právnická osoba. Hej. Tzn. že
žiadny občiansky preukaz, každý kto príde a chce tam uložiť nejaký odpad nech si za to
zaplatí. Každý kto je pôvodca odpadu či je to právnická osoba, či je to fyzická osoba. A bolo
by to jednoduché a nemuseli by sme tu niekoho spochybňovať, že si posúvajú občianske
preukazy, ale hovorím, je to na širšiu diskusiu. Ale keď sme sa chceli pohnúť trošku dopredu,
tak možnože aj tieto slová, že fyzická a právnická osoba by niečo vyriešila. Čo sa týka tých
množstiev, čo ste tu hovorili, že nemáme štatistiku. Myslím si, že ide to krok vpred a chceme,
aby bol príjem do rozpočtu mesta už bez ohľadu na to, aký objem bude tam odovzdaný, aký
objem odpadu, aký veľký odpad tam bude odovzdaný. Je to plus pre kasu mesta a tak isto
myslím si, že občania sa naučia, že keď produkujem odpad mám si za to zaplatiť. Toľko len
taká, také z mojej strany. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Ukončujem diskusiu. Dobre. Takže dávam hlasovať za návrh pána Bolačeka
o stiahnutie tohto bodu.
Za 5, proti 10, zdržalo sa 0. Takže neschvaľujeme.
Nech sa páči pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja si osvojujem návrh pani hlavnej kontrolórky a teda predkladám ho ako pozmeňujúci návrh.
Že si osvojujem návrh, ktorý zaznel od pani hlavnej kontrolórky a ja ho teda predkladám, lebo
pani hlavná kontrolórka nemôže predložiť ako pozmeňujúci návrh k uzneseniu, alebo k VZNku, takže ja ho predkladám ako pozmeňujúci. Nie. Tam ide len o to, že v § 24, bod 4 je text je
pôvodca objemného komunálneho odpadu fyzická osoba – občan môže v prípade potreby
využiť objednávku atď. a zmení sa to na pôvodca objemného komunálneho odpadu fyzická
osoba – občan a právnická osoba. A tak isto ešte myslím, že aj v tej poslednej vete mesto
umožňuje fyzickej osobe odovzdať objemný odpad do zberného dvora sa to doplní, že mesto
umožňuje fyzickej osobe a právnickej osobe odovzdať. Čiže nebude to len o občanoch, ale
budú sa riešiť aj právnické osoby.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V poriadku. Nemám s tým problém, len prečo to neriešia firmy priamo s Brantnerom, prečo to
musí ísť cez mesto. Zaťažujeme mesto, réžiu mesta, všetko týmto. To nech si riešia firmy
priamo s Brantnerom nie cez mesto.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem ja na to odpovedať. Momentálne firmám to vyhovuje tento systém. Neriešia. My
ich upozorníme, že od dáme dátum, že od 01. 04. zoberieme len a len to množstvo za čo
zaplatili oni nám, hej, a ostatný odpad si musia urobiť zmluvu s firmou Brantner. Takže aby
sme ich pripravili na to, budú mať na to mesiac. Minimálne len oznámiť im túto skutočnosť,
ktorá sa zmení, hej, v priebehu marca, mesiaca marca, že sa zmení systém zberu odpadu.
Takže za to chceme, že my ich v tomto vyzveme, lebo oni sami nevedia, že čo ako
postupovať. My im povieme, každému vyrúbeme koľko majú, na čo majú nárok, na akú
nádobu, dáme im to, označíme my osobne chceme v záujme mesta označiť svoje kontajnery
a aj očíslujeme, aby sa nedalo tam nálepky vymýšľať, tak že 1, 2, 3, 4 firma B má 1 a 2,
budeme mať zoznamy. Dáme firme Brantner ten zoznam a toto chceme, aby ste nám
pozbierali. O ostatné majú na to mesiac, jeden mesiac budú mať na to firmy, aby si urobili
s firmou Brantner na ostatný komunálny odpad zmluvu. Takže takto by sme to chceli do
budúcna riešiť. Od marca do apríla aby toto už začalo behať. Takže budú ďalšie úspory. Lebo
ten komunálny odpad už nebudeme nosiť na svoj dvor a na našu váhu, ale už to bude
podnikateľ, takže budú ešte ďalšie úspory. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bavíme sa o VZN, hlasujeme o VZN o nejakom zákone mesta a chýba mi tu vyčíslenie tým
pádom, keď to budeme robiť cez mesto, či, či mesto má fakturované od Brantnera viac, ako je
toto číslo, ktoré je tu v návrhu, alebo menej. Lebo sa môže stať to, že budeme dotovať firmy
tým pádom z mestských peňazí, alebo z peňazí obyvateľov mesta, ktoré na smeti prispievajú.
Toto mi chýba, že či keď my spoplatníme toto číslo, ktoré tu je, či je vyššie, alebo nižšie ako
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nám potom bude účtovať Brantner. Už odhliadnuc od réžie mesta, ktorá s tým bude spojená,
to je jedna vec, ale, ale aspoň to hrubé vyčíslenie.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem na to odpovedať. Pán Balázs my teraz doplácame na tých podnikateľov, my teraz
pla... občania mesta teraz im platia ich komunálny odpad. 18 rokov platili podnikateľov, ich
odpad na viac. Niektorí boli čestní, majú zmluvu s firmou Brantner, ale niektorí určite to
ignorovali. No na čo majú s firmou Brantner, keď to čo vyložia pred svoj, na svoj dvor je im
odnesené a naložené a. Takže určite nebudú rozmýšľať a nemali ani na to si myslím, že
možnosť, alebo nie možnosť, možnosť mali, ale záujem určite nemali, aby vlastne na čo mám
platiť, na čo mám prísť do firmy Brantner a im povedať, že chlapci mám tu 10 ton na viac,
chcem to u vás zaplatiť, keď to mesto zobralo. Každý týždeň mesto malo, vlastne Brantner
mal za úlohu vo VZN-ku zobrať všetok komunálny odpad, čo aj robili. Len nikto to nepozrel,
že aké množstvo vlastne má zaplatené a aké množstvo vyprodukuje. Takže tu na toto sme
prišli, že fakt obchodná spoločnosť, hej, supermarket, ktorý vlastne nie je ani tu miestny, že
by bol, aby sme dačo chceli kamarátsky, ale má nárok na 2 tisíclitrové a produkuje 6
tisíclitrových, vlastne 6 tisíc litrov odpadu, ktoré vlastne mesto Rožňava mu pozbiera a zaplatí
ešte 4 vyklopenia na viac, hej, čo vlastne ďalšie peniaze každý týždeň. Nech sa páči pán
Ocelník, alebo.... Nech sa páči pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Odznela tu otázka asi pred hodinou, že myslím, že Karol Kováč ju položil na komisiu ochrany
verejného poriadku, ako sa rozhodla. Tak ako k tomu dospela k tomu návrhu. Ty si sa pýtal
hej? No dakto sa tu pýtal. Ty Ivan? dobre, OK, tak to je jedno. Padol návrh, komisia hlasovala
a z toho vzniklo to odporučenie, hej. Čiže k tomu ako neviem sa nejak špeciálne vyjadriť.
Musel by som porozmýšľať Karol, lebo to bolo ako dávno a... Padol určite že, no detaily
potom preberieme, nie je to teraz dôležité, hej. Tak isto tu som, v tejto veľkej diskusii myslím,
že prvý návrh podal Karol Kováč ohľadom hlasovania, ak sa nemýlim. Karol vieš mi? Čiže
tvoj bol prvý. Potom tu boli ešte niektoré následne pozmeňujúce, ktoré by už ale sa nedali
zahrnúť po schválení tvojho návrhu, takže by som ťa poprosil, pokiaľ budeme hlasovať
o tvojom návrhu, či by si zvážil zobrať k tomu ešte niektoré ďalšie zmeny. Napr. osvojenie,
osvojenie návrhu pani kontrolórky Ivanom Kuhnom, príp. jeden celkom rozumný návrh
kolegu Bekeho v § 22, či čo to je, hej 22, 6 cintoríny, čo má pravdu, hej. Či by sa to nedalo
kompletne. Tak hej. Ďakujem asi toľko.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn. Alebo prepáčte, môžem? Pani prednostka nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte. Ďakujem pekne. Ja len by som vysvetlila pánovi poslancovi Balázsovi, že tie
sadzby, ktoré sú v návrhu VZN na pristavenie kontajnera a za tonu odpadu, tak ako som
povedala, keď v predchádzajúcom príspevku, tieto sadzby nám navrhol Brantner v ročnej
zmluve o dielo. Čiže my nemôžeme nedovolene podnikať mesto Rožňava, keďže nemáme
podnikateľskú činnosť. Tzn., že budú sa len refakturovať tieto náklady. A čo sa týka pána
Ocelníka tu by som len chcela ešte upozorniť, že už tento návrh komisie je bezpredmetný,
pretože my sme vypustili na základe pripomienkového konania popla, alebo spoplatnenie
množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Čiže my navrhujeme spoplatniť len pristavenie
kontajneru, lebo ten biologicky rozložiteľný sa počíta do komunálneho. Čiže náš návrh je, je
15 eur za maloobjemový kontajner, a 24,07 za veľkoobjemový. Návrh komisie je 25 eur za
jeden maloobjemový, čiže drahšie.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel pani kontrolórky opýtať, či neporušujeme rokovací poriadok jednak
v bode, že sme dali bez poslancov slovo obyvateľstvu a v druhej rade, že sme nehlasovali
o stiahnutí, jaj pardon, sme hlasovali, pardon. Nič. Áno, áno, pardon. Dobre.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Oceník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Len reagujem na slovách pani prednostky. Ja som nepovedal, že trvám na, na návrhu komisie
ochrany verejného poriadku. Ja som len odpovedal na Karolovu otázku, čiže s tým vedomím,
že ideme hlasovať o jeho návrhu finančnej + tie ďalšie doplnky pokiaľ si ich osvojí. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, prepáčte. Ja je to v poriadku, len pre ostatných pánov poslancov, ktorí si to nevšimli,
alebo, alebo nerozumeli, prečo je iný návrh. Ja len som chcela vysvetliť, že na základe čoho
sme vypustili potom spoplatnenie množstva biologicky rozložiteľného odpadu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Roman ďakujem za dôveru. Nemám problém dať do jedného, do jedného návrhu, alebo
nebudem proti aby v jednom návrhu bol to čo Ivan navrhol a ja, lebo sa to jedná toho, čo
prerokúvame. Ale bol by som rád, keby návrh pána Bekeho o ňom bolo osobitne hlasované,
aby to bolo procedurálne vyriešené. Osobitne. Takže ak by to bolo možné pán primátor
o všetkých troch návrhoch osobitne hlasovať potom. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Karol všetko je v poriadku. Len pokiaľ budeme hlasovať o tvojom návrhu potom už sa
nedostaneme ku návrhu pána Bekeho. A ja nehovorím, že zob...zobrať celý jeho návrh, ale ja
som vybral tú časť konkrétne o cintorínoch. Tú prvú... Samozrejme súhlasím s tým, aby sa
hlasovalo osobitne, ale pokiaľ sa odhlasuje tvoj návrh, potom už sa k tomuto nedostaneme.
Takže nejak umožniť pánovi Bekemu, aby sa o tom hlasovalo
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Beke nech sa páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ja len, ja len toľko, že dá sa aj tak keď pán Kováč dá ako len prvý pozmeň... alebo prvý
návrh, lebo keď trebárs budeme hlasovať proti jemu, ako len tak, tak potom aj tak sa pristúpi
ku ďalším pozmeňujúcim návrhom a, a tam už je možné ako len potom dopracovať to.
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p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nechcem to komplikovať v rámci toho hlasovania, samozrejme nie, len pani hlavná
kontrolórka nás usmerní v tomto smere. Mám pocit, že je transparentnejšie hlasovať o tých
návrhoch jednotlivo. Myslím, že nič sa nestane, keď sa sch..., teoreticky keď sa schváli návrh
komisie ako takej a potom sa bude hlasovať za aby sa tento návrh doplnil o Ivanov návrh,
o návrh Bekeho, Zoliho a potom sa to ešte raz nechá schvaľovať. Neviem ako to je presne
tam. Pani kontrolórka nás určite usmerní v rámci hlasovania či najskôr o týchto
pozmeňujúcich návrhoch a potom o mojom, alebo akým spôsobom. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte by som sa chcel vrátiť k tomu vlastne, čo sa, čo navrhol, alebo spomínal pán kolega
Balázs, že teda súkromné firmy by si mohli sami uzavrieť zmluvu, že, že aby sme ich
nedotovali. Na to teda pani prednostka povedala, že vlastne je to tá suma, ktorú nám fakturuje
Brantner. Čiže mesto na tom nezarába ani, ani neprerába. A pokiaľ viem teda zákon
umožňuje, zákon stanovuje, že obce, mestá sú zodpovedné za odvoz, uskladnenie alebo
spracovanie komunálneho odpadu a môžu zabezpečovať pre podnikateľov tie iný odpad, ale
pokiaľ viem zákon nestanovuje povinnosť, že to musí ísť cez obce. Podnikatelia si môžu
a predpokladám, že aj VZN-ko naše umožňuje podnikateľom, tzn., že ak nejaký podnikateľ si
vie s firmou Brantner, alebo s inou firmou vyrokovať lepšie podmienky odvozu odpadu, ako,
ako ponúka mesto, tak, tak, tak môže. Tam, tam musí, predpokladám, že musí nejakým
spôsobom dokladovať, že má uzavretú zmluvu o odvoze odpadu, neviem, nepoznám tie
technické detaily. Ale, ale viem, že tak do funguje v mnohých mestách, že, že jedna firma
zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu od občanov a potom tam
funguje ešte ďalšia jedna, dve, tri firmy, ktoré proste súťažia u, u tých podnikateľov
a odvážajú proste ten odpad podnikateľov. Tam je to dané akurát tým, že, že či také firmy
v tom regióne pôsobia, lebo, lebo tam to závisí od toho, že či existujú skládky odpadov aj
nejakých iných firiem, alebo len jedna firma má skládky odpadov, či sú spaľovne, triediace
linky atď. Ale teda pokiaľ viem ak sa nejakému podnikateľovi zdá, že tie ceny, ktoré mu
ponúka mesto na, na odvoz a vie si vyrokovať lepšiu cenu s Brantnerom, tak, tak mesto,
mesto v tom podnikateľom nebráni. Ak, ak sa mýlim, tak ma opravte, ale ja som v tom, že
takto to funguje.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno ja by som len upresnila, že mi stále hovoríme o komunálnom odpade. Tzn. o odpade,
ktorý tvorí obyvateľ. Obyvateľ je aj zamestnancom firmy. Tzn. my musíme u podnikateľa
oddeliť odpad, ktorý vytvoria jeho zamestnanci, čiže povedzme nejaký sáčok z desiaty, fľaša
od nápoja, atď., ktorý by sa mal ja separovať a ďalej odpad, ktorý vytvorí podnikateľ svojou
podnikateľskou činnosťou. Tzn. keď je to výroba stolárska tak sú to rôzne odrezky dreva,
lepidlá, farby, moridlá atď. Čiže toto potrebujeme oddeliť a stále my tu hovoríme o tom
komunálnom odpade, čiže hovoríme o tom, že podnikatelia zmiešavali niektorí, nehovorím,
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že všetci, zmiešavali tento odpad. Čiže nemali oddelené nádoby na odpad, ktorý vytvoria
jeho zamestnanci a nádoby na odpad, ktorý vytvoril svojou podnikateľskou činnosťou.
O tomto stále hovoríme.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pani kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže keď pristúpime k hlasovaniu páni poslanci, ja mám poznačené, že pán poslanec Karol
Kováč dal návrh hlasovať za alternatívu komisie verejného poriadku však? Nie? Aha vy ste.
Aha dobre, čiže to je ten predložený návrh. Dobre v poriadku. Ospravedlňujem sa.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Takže opäť reagujem aj na pani kontrolórku, aj na Karola ako poslanca Kováča. On podal
návrh ako sme teraz spomínali, hlasova.... ako prvý podal návrh hlasovať podľa odporúčania
komisie výstavby. Pokiaľ takto budeme hlasovať, odhlasujeme to, potom už sa nevieme
dostať k tým ďalším návrhom, pretože už to bude schválené, takže je na Karolovi, či, ako. No
tak keď budeme podľa toho...
.... on iba dal odporúčania, to s neráta, iba odporúčal hlasovať takto, žiadny návrh nedal.
p. poslanec Roman Ocelník
...kto mal potom prvý návrh?
p. primátor Michal Domik
S faktickou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
O tom pôvodnom áno, materiály áno. Ja by som ešte do ukladacej časti vzhľadom na to, že
diskusia o odpadoch je veľmi, veľmi, bola veľmi zaujímavá a viacero pádnych argumentov tu
padlo, do ukladacej časti aby sme... navrhujem do ukladacej časti aby sme dali, aby MsÚ na
svoje jún..., na naše júnové zasadnutie MZ predložil nový návrh VZN-ka o odpadoch.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nič. O tom hlasovaní som chcel, takže nič.
p. primátor Michal Domik
Dobre ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kemény.
p. poslanec Dionýz Kemény
Ja by som vás poprosil, aby sme dodržali rokovací poriadok a pred hlasovaním urobiť nejaký
sumár, lebo neviem či dám kontrolnú otázku, že kto je ešte v obraze nech zodvihne ruku. Asi
len Roman Ocelník, takže dodržme rokovací poriadok.

22

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Bekeho, aby zopakoval text svojho
návrhu.
p. poslanec Zoltán Beke
Navrhol by som, ale takto, že dve oddelene hlasovať ako len, lebo, lebo jedna, s jednou
časťou nemusí sa súhlasiť, síce ani s druhou, ale, ale proste. Prosím?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Takže máš 2 pozmeňovacie návrhy.
p. poslanec Zoltán Beke
Áno, áno, áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak. Aby sme mohli hlasovať za prvý pozmeňovací, druhý pozmeňovací, potom nasleduje
pán poslanec Kuhn so svojím pozmeňovacím. A potom pán Kováč. Áno.
p. poslanec Zoltán Beke
Čiže prvý pozmeňujúci návrh by sa týkalo ako len, keď ideme podľa poradia ako, alebo
paragrafof vo VZN-ke tak by som mal, že v § 22, v bode 6 čo sa týka odpadu z cintorínov tam
vypustiť slovo, alebo slovné spojenie biologicky rozložiteľný odpad na zmesový komunálny
odpad. Čiže kontajnery sú postavené na zmesové a nie na biologické. Všetky čo sú, čo sú tam,
tam mimo, mimo tých separovaných, čo je samozrejme že na sklo a na, na umelú hmotu. Síce
aj umelú hmotu veľmi nepoužívajú, alebo nevedia používať koniec koncov.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. poslanec Zoltán Beke
Čiže jeden pozmeňujúci je ako len tento. Potom ďalší...
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam, dávam... Najprv dáme hlasovať. Dobre. Takže dávame hlasovať za návrh
pána Bekeho.
Za 10 poslancov, proti 4, zdržalo sa 0 poslancov. Čiže je schválené.
Poprosím pána poslanca, taktiež Bekeho, aby dal svoj druhý.
p. poslanec Zoltán Beke
Ako druhý pozmeňujúci návrh by som mal k § 24 a § 25. V § 24, že vsunúť tam vetu, alebo
doplniť §, že umožniť pre každú domácnosť, ktorá nemá pozdĺžnosti voči mestu objednať 1x
ročne jeden maloobjemový kontajner zadarmo na objemného komunálneho odpadu. A v § 25
tam zase v bode, v bode 2 tak isto umožniť ako len túto možnosť, že objednať jeden
maloobjemový kontajner zadarmo ročne pre každú domácnosť, ktorá nemá pozdĺžnosti voči
mestu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za bolo, za boli 5-ti poslanci, proti 11-ti, zdržalo sa 0 poslancov.
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Poprosím pána poslanca Kuhna, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa ešte chcem pred tým spýtať pani hlavnej kontrolórky, aby sme mali presnú formuláciu,
lebo tu sa najprv spomína v prvej vete tvorca komunálneho odpadu fyzická osoba – občan
a v tej poslednej vete sa spomína len fyzická osoba. Fyzická osoba môže byť aj podnikateľ.
Čiže, čiže dať formuláciu fyzická osoba a právnická osoba a bez občana, vynechať, len
fyzická a právnická. Dobre. Čiže návrh je § 24, bod 4 bude znieť pôvodca objemného
komunálneho odpadu fyzická osoba a právnická osoba môže v prípade potreby využiť
objednávkový systém zberu za úhradu a to nasledovne... A posledná veta tohto bodu 4 bude
mesto umožňuje fyzickej osobe a právnickej osobe odovzdať objemný odpad do zberového
dvora za úhradu 36 eur s DPH za 1 tonu objemného odpadu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci. Ďakujem.
Poprosím pána poslanca Kováča, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby MZ schválilo tento materiál v zmysle odporúčania
komisie výstavby s uvedenými doplnkami, ktoré boli schválené. Ja pardon, prepáčte. Áno,
áno, áno, ospravedlňujem sa, prepáčte kolegovia. Do ukladacej časti ukladám MsÚ, aby
predložil na júnové zasadnutie MZ návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2020. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
Takže teraz by som dal hlasovať za celé VZN vrátane pozmeňovacích návrhov. Dávam
hlasovať.
Za 11 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 3 poslanci. Ďakujem.
Nasleduje bod č. 4, ktorým VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Rožňava
Otváram diskusiu. Nikto. Takže dávam hlasovať. Kto je za?
Za je 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
V bode č. 5 pristúpime k VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Nakoľko v § 4, ods. 2 je napísané, že názvoslovná komisia sa bude voliť
ad hoc v prípade potreby, tak navrhujem, aby sme uvedený materiál schvaľovali iba bod č. 1
a nevolili súčasnej dobe názvoslovnú komisiu, nakoľko nemám vedomosť o tom, že túto
názvoslovnú komisiu v súčasnej dobe potrebujeme.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
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Ja by som, ak dovolíte, máme na MsÚ zaevidovanú jednu žiadosť o pomenovanie novej ulice.
Na ulici ako je Alej Jána Pavla II. tak tam sa kolaudujú nové rodinné domy a už evidujeme
žiadosť na pomenovanie.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dúfam, že to bude v kontexte toho, čo ten materiál poníma. Ja by som do ukladacej časti
navrhol, aby do najbližšieho zasadnutia MZ bol pripravený návrh členov názvoslovnej
komisie k tomuto materiálu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Myslím si, že tá názvoslovná komisia má skladať, sa skladať z poslancov a neposlancov. Bolo
by vhodné zverejniť na stránke mesta výzvu, aby sa prihlasovali ľudia, ktorí majú záujem
pracovať v takej komisii, alebo môže, niekto môže navrhnúť niekoho, koho si myslí, že by bol
vhodný a potom z týchto ľudí by sme mali voliť, lebo v tejto chvíli neviem teda koho by sme
tam volili. Môžeme poslancov samozrejme, ale neposlancov neviem. Aspoň som si nevšimol,
že by boli nejaké návrhy. Takže...
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Nech sa páči pán Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Táto VZN-ka bola už viac krát ako len v predchádzajúcom
zastupiteľstve ako len predložené. Sa stiahlo, dopracovalo. Teraz je to v takom štádiu, že by
sme mohli ako súhlasiť a aj by som bol rád, keby aj príloha sa ako len sa odsúhlasila, o ktorej
som orodoval aj ja. Ale dovolím si ako len poukázať ešte raz ako len, lebo, lebo vidím, že vo
VZN-ke sa s tým nerobilo, ja osobne v § 3 čo sa týka označovania ulíc a iných verejných
priestranstiev tak v bode 2 je písané, že orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na
pozemnú stavbu, ďalej len budova, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do
stredu mesta a na budovu, ktorou s ulica končí. Sú ulice, kde na začiatku ulici nie je budova
priamo, je tam plot, alebo resp. nič nie je, že, že možno bolo by nutné na jeden stĺp, čo ináč
bežne v mestách ako len v iných mestách sa zaužíva, že sú mená ulíc ako len vyložené na, na,
na to umiestnený stĺp. Tak či by nebolo potrebné ako len doplniť do toho bodu akože
orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu, resp. plot, alebo osadený
stĺp.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. poslanec Zoltán Beke
Čiže tie možnosti viaceré.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Halyák nech sa páči.
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p. Mrg. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Na vysvetlenie. Priamo vyhláška MV, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
v označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev atď. toto uvádza, že orientačná tabuľa
s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu. Inú alternatívu tu nepripúšťa, že v praxi je
to často krát inak tak to mi je ľúto, ale neodporúčal by som sa odchýliť od ustanovenia
vyhlášky. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Máme tu stavebný úrad. Plot nie je pozemnou stavbou? Môže sa pod tým pojmom,
lebo len v zátvorke máme budovu v znení je pozemná stavba.
p. Ing. Ferenc Porubán
Oplote... Dobrý deň. Oplotenie je inžinierska stavba.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Inžinierska stavba. To nie?
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Aj ja sa chcem spýtať iba predkladateľa návrhu § 4, bod 3 názvoslovná komisia má
7 členov, z ktorých sú 3 poslanci MZ a 4 odborníci z radov obyvateľov mesta. Čo sa myslí
pod pojmom odborníci, lebo nikde to tu nevidím. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Niekto odpovie? Nech sa páči pán Halyák.
p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Tak neviem, či vás moja odpoveď uspokojí, no ale tak podobne ako
v komisiách MZ nemáme povedané, že kto je odborníkom v danej oblasti tak predpokladám,
že toto bude nejaký historik, jazykovedec prípadne. Neviem presne to definovať.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Pýtam sa len z dôvodu, či keď sa daný zámer zverejní na stránke mesta, či sa bude môcť
hocijaký obyvateľ prihlásiť, alebo si povedia ja nie som odborník. Len z tohto čistého
dôvodu. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Halyák.
p. Mgr Juraj Halyák
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Tak tak ako rozhodnete v konečnom dôsledku. Podľa tohto návrhu potom pán primátor má
navrhnúť už konkrétnych členov. Takže toľko.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Beke nech sa páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ešte by som sa vrátil ako ku tej myšlienke, čo som mal ako len rozprával. By som sa opýtal
ešte znalých v zákone ako len, že, že či je nutné ako len označiť ulice ako len s názvami,
alebo, alebo potom dobudujeme budovu na tú ulicu, kde nie je trebárs ako len v blízkosti
budova?
p. primátor Michal Domik
Trošku keď môžem. Keď môžem trošku k tomu pristupovať. Možno budem fakt aj drzý už.
Včera sme mali neformálne stretnutie. Všetci poslanci boli na to pozvaní a my tu riešime pred
občanmi otázky, ktoré sme si mohli navzájom dať a navzájom si mohli sme si vydiskutovať
a ja si myslím, že do budúcna fakt treba na toto neformálne stretnutie aj prísť. A pán Beke
boli ste tam a dneska dávate toľko otázok, čo ste mohli sme si to tam minimálne vydiskutovať
a usmerniť vás. Nechcem vás uraziť, ale vážne do budúcna treba rozmýšľať nad tým, nie tu
pred kamerami treba vystupovať, alebo ja viem, má to dakto, má v tendencii, v pohode, ale
nebol tam nech dá otázku. Ale keď som na formálnom stretnutí a každý môže medzi sebou,
včera sme mali pokojne sedenie, kde sme si mohli medzi sebou vydiskutovať, že toto a toto,
ale nie. Jak keby cez noc sme si zbierali tisíc otázok, ktoré tu dneska na mestskom
zastupiteľstve si dávame. Takže ja dúfam, že do budúcna na tom neformálnom si my, ako
poslanci si urobme v tom poriadok, aby s prepáčením sme sa tu neboli na posmech občanom
mesta Rožňavy. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči pán Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Tak nakoľko máme novú informáciu, že je nutné zvoliť názvoslovnú
komisiu, ale v súčasnej dobe ešte neprebehlo, neprebehla možnosť aby sa občania, odborníci,
prihlásili, resp. aby boli oslovení mestom, tak navrhujem, tak ako spomínal kolega Kuhn, aby
sme bod 1 hlasovali o prijali o prijatí tohto VZN a bod 2 dali do uklad... neschválili, resp.
nezvolili členov názvoslovnej komisie, ale uložili MsÚ aby na stránke mesta zverejnila,
zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na členov názvoslovnej komisie z radov občanov
s tým, že na najbližšom zasadnutí MZ túto komisiu budeme schvaľovať. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč. Ešte ste nedali, ale vidím že chcete.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ak sa môžeme s kolegom Drengubiakom dohodnúť na tej poslednej formulácii vety MZ,
MsÚ nech dá návrh členov názvoslovnej komisie. Návrh. Dobre? To slovo návrh. Ako návrh.
Tak, dobre. Ale ako návrh. Ďakujem veľmi pekne.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kováča aby zopakoval text svojho
návrhu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa vzdávam svojho návrhu do ukladacej časti, nakoľko mám ta to, že to, čo predložil pán
Drengubiak je totožné s tým, čo som povedal ja a rozšírené na aktuálny stav, alebo
vyhodnotenie diskusie ako takej. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pána pozlanca... poslanca Kuhna aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
To je v podstate len do ukladacej správy, že MZ ukladá MsÚ zverejniť na webovom sídle
mesta výzvu na nominácie do názvoslovnej komisie z radov občanov odborníkov.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Ďakujem pekne
Za bolo 15 poslancov, proti 0 zdržali...lo sa 0.
Ešte poprosím pána Drengubiaka, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Nakoľko časť môjho návrhu už bola schválená v znení textu pána Kuhna, tak len dokončím.
Ukladá MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh členov komisie, názvoslovnej
komisie.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem. A samozrejme vypustíme tým pádom pri hlasovaní bod 2.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Takže dávam teraz hlasovať za celé VZN-ko vrátane pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
V bode č. 6 pristúpime k VZN o kronike mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Iba formálny problém. Keďže sa menil § 6, čl. 2 počet predložených návrhov na zápis z 2
termínov na 1 termín, je podľa môjho názoru potrebné zmeniť aj text čl. 3, kde ešte stále sú 2
termíny uvádzané. Takže prečítal by som môj návrh, ako by mal vyzerať § 6, čl. 3 citujem:
znenie zápisu v elektronickej forme CD nosič odovzdá kronikár Komisii kultúry, cestovného
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ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave na schválenie do 30. 06. príslušného roka po
zavedení zápisu do kroniku MsÚ. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Ukončujem diskusiu. Poprosím pána poslanca
Drengubiaka, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
§ 6, čl. 3 v novom znení: znenie zápisu v elektronickej forme CD nosič odovzdá kronikár
Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave na schválenie do 30.
06. príslušného roka po zavedení zápisu do kroniky MsÚ.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakuje.
V bode čís.... Dobre, ďakujem. Takže dávam hlasovať za celé VZN včetne pozmeňujúceho
návrhu. Dávam hlasovať.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.
V bode č. 7 pristúpime k VZN mesta o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10,
Rožňava ako súčasti ZUŠ a zriadení Elokovaného pracoviska Akademika Hronca 100/9A,
Rožňava ako súčasti ZUŠ
Otváram diskusiu. Nikto. Ukončujem diskus... Áno, máme. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja mám k tomu len poznámku, že, že budeme ešte tento bod riešiť aj v majetko-právnych
15/19 tak tam sa k tomu, k tomu vyjadrím, že podrobnejšie a dám aj návrh na doplnenie. Čiže
pri tomto bode poviem len toľko, že, že toto berieme ako dočasné riešenie. Myslím že, mám
taký pocit, že väčšina poslancov, aj pán primátor to berú tak, že toto nie je definitívne a,
a neodoberáme túto budovu ZUŠ-ke a nejdeme ju, mesto ju nejde predať. Je to dočasné
riešenie kvôli zlému technickému stavu budovy, ktorý vyžaduje čas a peniaze, ktoré ešte
v tejto chvíli nemáme, ale mesto bude hľadať tieto peniaze.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ja môžem potvrdiť, že áno, tak sme sa rozhodli, že väčšina poslancov, skoro všetci,
že túto ZUŠ-ku chceme navrátiť naspäť potom. Zrekonštruujeme túto budovu a navrátime
pôvodným vlastníkom. Takže nikto sa, ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať. Ďakuje.
Za 13 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
V bode č. 8 pristúpime k Voľbe člena Komisie ochrannej vere... Komisie ochrany verejného
poriadku a Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Odporúčam, aby bolo vykonané tajné hlasovanie. Má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh?
Pán Kemény sa faktickou.
p. poslanec Dionýz Kemény
Verejné.
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p. primátor Michal Domik
Pa... pán Kemény... aha, dobre. Nech sa páči pán Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Stotožňujem sa s návrhom pána primátora z dôvodu, aby sme celú voľbu,
všetkých členov komisií vykonali rovnakým spôsobom, nakoľko sme 17. 01. tiež volili tajne
navrhujem podobne ako je návrh pána primátora aby sme ju vykonali tajne. A tak isto za
členov volebnej komusie, komisie rovnako ako v prípade 17. 01. navrhujem pána Ing. Lacha,
pána Ing. Kelecsényho a pána Deménya. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať. Kto je za? Jaj. Nestihol som. Dobre.
Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Kto je za návrh pána Keménya? Ďakujem.
Za 3 poslanci, proti 10 poslanci, zdržal sa 1 poslanec.
Teraz dávam hlasovať za návrh pána Drengubiaka. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Takže vyhlasujem teraz prestávku, aby sme urobili voľbu, tajnú voľbu. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Páni poslanci, vážení prítomní, poprosím predsedu volebnej komisie o prečítanie správy, nech
sa páči.
Vykonali sme, jaj. Mám? Dobre. Vykonali sme voľbu, tajnú voľbu za člena Komisie ochrany
verejného poriadku a Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
Komisia ochrany verejného poriadku – odovzdaných bolo 15 hlasovacích lístkov, platných
bolo 12, neplatných 3. Výsledky:
 1 hlas MVDr. Végsö
 2 hlasy Ing. Jaroslav Čiško a
 9 hlasov Dr. Viktória Kerekešová.
Čiže do komisie bola zvolená Dr. Viktória Kerekešová.
Do Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej bolo odovzdaných 15 hlasovacích lístkov,
platných bolo 14.
 1 hlas dostala Mgr. Lýdia Madáčová a
 13 hlasov Mgr. Zoltán Kónya.
Zvolený za člena Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej bol Mgr. Zoltán Kónya.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. A nakoľko sa blíži obedňajšia prestávka.... Dobre takže dávam, prosím hlasujme.
Ďakujem.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
Páni poslanci nakoľko sa blíži obedňajšia prestávka dávam návrh na vyhlásenie prestávky od
12.00 do 13.00. Kto je za? Ďakujem.
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Za 13.
Poprosím pánov poslancov, aby sa posadili na svoje miesta. Takže pristúpime k Diskusii
občanov
Poprosím občanov, ktorí by mali. Nech sa páči. Keď vás poprosím dostanete mikrofón
a priamo doňho a predstavte sa. Ďakujem.
Občan mesta
Ďakujem pekne. Volám sa Schuller. Bývam v Rožňave na Košickej ulici. Vážený pán
primátor, vážení poslanci najprv ďakujem za slovo a chcel by som diskutovať o jednej veľmi
ošemetnej záležitosti, o ktorej som už diskutoval na tomto MZ 2x v minulosti. Poslanci, ktorí
boli aj v minulom volebnom období o tom vedia. Jedná sa o jednu, ja hovorím opachu
v centre mesta, ktorá špatí nie len dojem, ale mnohokrát u občanov mesta, aj u návštevníkov
vyvolá pohoršenie. Je to bývalá budova SZŠ, ktorá po reštitúcii prešla do majetku
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Je treba povedať, že kým budova bola v správe
štátnej, teda zdravotnej školy, tak zatiaľ bola v náležitom poriadku a udržiavaná vždy. Od
kedy evanjelická cirkev SZŠ z tej budovy vyhnala, tak od vtedy tá budova chátra. Chcem
povedať, že vôbec sa nečudujem nad tým, pretože pokiaľ poznám starostlivosť akejkoľvek
cirkvi o svoje reštituované majetky, tak všade to dopadá rovnako. Pozrite sa bývalé rekreačné
stredisko na Gyulapalagu. Kým bolo v správe železorudných baní, tak sa udržiavalo,
zveľaďovalo, bolo to krásne, ľudia tam radi chodili. Odkedy to zobrala rímsko-katolícka
cirkev tak prakticky už len čakám, že kedy z toho bude stavebná ruina. Tá budova zdravotnej
školy najviac ma teda naštvalo to, keď som videl, že v decembri minulého roku cirkev tam
dala postaviť kompletné lešenie pozdĺž celej fasády a na celú výšku, pretože menili strešnú
krytinu a namiesto toho, aby opravili aj fasádu budovy, alebo aspoň, aspoň provizórne
vyspravili a odpratali to holubie hnojisko z tých, z tých výčnelkov na tej budove, čo čakám
kedykoľvek, že na niekoho spadne a ho zabije, lebo to sú, to sú veľké množstvá a ťažké, tak
v polovici januára celé lešenie rozobrali a ďalej nič sa nedeje. No tak toto snáď, snáď nie je
ani pravda. Hej. Ja by som chcel poprosiť vedenie mesta aj poslancov, aby sa o to viacej
zaujímali, pretože to je v centre mesta. Ukazuje aj návštevníkom mesta, nie len nám občanom,
akí sme, že by s tým urobili poriadok, vyzvali evanjelickú cirkev. Posledne som dostal
odpoveď, keď ju mesto vyzvalo, že to nie sú ich holuby, ktoré to robia. No tak toto už väčšiu
väčšiu nehoráznosť som ešte ani nepočul. Hej. Takže treba ich vyzvať do určitého termínu,
aby to dali do poriadku. Keď nie, tak v zmysle stavebného zákona, stavebného poriadku
a VZN o čistote a poriadku mesta treba ich pokutovať. A každý mesiac vyššiu pokutu, nech sa
zobudia konečne. Však to nie je pravda, čo robia. Však človeku sa hnusí už tam prejsť. Videl
som už aj pani, ktorá prechádzala, na tom holubom truse na chodníku sa pošmykla a skoro
spadla. No tak kde sme. Tak treba s tým konečne dačo robiť. Ja vás veľmi pekne prosím. Aj
vás pánov poslancov, aby ste si viac všímali takéto veci v meste. Konkrétne pán poslanec
Ocelník sa na mňa teraz pozrel. Má svoju internetovú stránku, kde píše o všeličom. Aké huby
nazbieral, aké kury tam chová, aké kurníky stavia a takéto záležitosti, čo neviem koho
zaujíma, ale o tom ešte ani raz nenapísal, ani raz jednu reportáž nedoniesol. Mestská televízia
tak isto, ja som ešte nevidel od vás reportáž o tom. A pri tom, pri tom je to taká vec, čo by si
to zaslúžila. Tak len toľko. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pán Schuller. Ja by som poprosil pána Porubána, že aké máme možnosti. Ďakujem.
p. Ing. Ferenc Porubán
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Dobrý deň prajem. Vlastník stavby je zodpovedný za stav stavby. Ďalej vlastník stavby je
povinný starať sa o svoje stavby. Stavebný úrad môže v danej veci ako vyzvať stavebníka, ak
ohrozuje ako bezpečnosť a zdravie ako ľudí, vyzvať, aby urobili nápravu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ja by som ešte poprosil tak isto pána riaditeľa technických služieb, aj keď to nie je
v kompetencii mesta. Ja si myslím, že za hodinku, dve by sme tam vedeli, či máme vlastne
s tou rukou, či by sa to dalo, čo opravujeme neóny, či by bolo možné to očistiť aspoň
minimálne v čo najrýchlejšej dobe, alebo najpromptnejšom riešení. Či by bolo možné urobiť
cez technické služby. Aby sme zbytočne sa nedopisovali tu s vlastníkom. Áno, môžeme,
jasne, vyzveme ho, len aby keď máme možnosť promptne riešiť niečo tak...
p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Ako zo strany technických služieb....
p. primátor Michal Domik
.... s nimi sa dohodneme, žeby nám, žeby to nám preplatili, hej, že by sme potom im
vyfakturovali. Išli by sme za nimi, áno odstránime to, či sú ochotní a že by sme to urobili za
možno 3 – 4 hodinky za dajakú odplatu z ich strany.
p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Zo strany technických služieb takáto možnosť je. Na druhej strane, ja si myslím, že je tam
potrebný súhlas toho vlastníka, že by sme sa vôbec mohli dotknúť tej budovy.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Schuller.
Občan mesta
Ešte na niečo som zabudol a, a škoda by bolo to nespomenúť. Že keď sa bude jednať
s evanjelickou cirkvou, vidíme konkrétne príklady na námestí, budova biskupského úradu,
v rohu budova pána Tutku, tak isto tam nalietavali holuby, trusili. Odkedy dali tam tie ihlice
na výčnelky, tam holuby nemáte. Tak prečo oni to nevedia urobiť? Ďakujem len toľko.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem za poznámku. Poprosím ešte niekto potom do debaty, do diskusii. Nech sa páči.
Občan mesta
Bobko Marián, Kyjevská ulica v Rožňave. Budem mať jednu otázku, ktorá viac menej spadá
do pôsobnosti pani hlavnej kontrolórky, ale už bolo jedno zastupiteľstvo, keď sa jej správy
zobrali na vedomie a nebola otvorená diskusia tak preto teraz. Je rok od vtedy, keď
zastupiteľstvo ... pozemkov na Jovickej ulici medzi garážami. Pani hlavná kontrolórka
napísala žiadosť adresovanú vtedajšiemu primátorovi pánovi Burdigovi, ktorý na základe jej
žiadosti, je to podchytené v zápisnici, vyhovel jej žiadosti, pozastavil výkon uznesenia. Potom
na ďalšom zastupiteľstve bola potrebná 3/5-nová väčšina, chýbal tam 1 hlas. Mesto pozemok
neodkúpilo. Pýtal som sa 3 poslancov, že z akého dôvodu. No nie je tu ani pán Mihók, ďalší 2
už tu nie sú, zmenili svoje hlasovanie. Dostal som odpoveď, že zavážili argumenty pani
hlavnej kontrolórky, ktoré boli uvedené v jej žiadosti. Tak som napísal sťažnosť voči tej jej
žiadosti. Boli tam 2 body. Prvý bod pani hlavná kontrolórka uviedla, že podľa jej názoru to
priestranstvo medzi garážami nie je ani chodník, ani cesta, ale o pár riadkov nižšie uviedla, že
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cena pozemkov v meste Rožňava pod komunikáciami a chodníkmi je 7 eur za m2. Majiteľka
tej nehnuteľnosti chcela 15 eur. Zdalo sa to veľa. Myslím, že pán Ocelník vtedy vystúpil, že
vzhľadom na trhové ceny, ktoré idú v Rožňave, okolo 20 eur myslím, že tam spomenul, táto
cena je prijateľná. Čiže to bol prvý bod mojej sťažnosti, keď dom hovoril o nelogickosti, že
najprv to nie je ani cesta, ani chodník, ale odvolávala sa na cenu pozemkov práve pod
chodníkami a cestami. V druhom bode žiadosti bolo uvedené, že majiteľka vtedy porušila
občiansky zákonník, proste tam medzi tým odkúpili zo 2 alebo 3 ľudia 1/26-tinu pozemku, čo
bolo klamstvo, ja to poviem tak rovno, nakoľko sú 2 písomné doklady, že nás majiteľka
vyzvala k odkúpeniu, ale k odkúpeniu sme nepristúpili z jednoduchého dôvodu. Tieto
pozemky na stavbu garáží, stavebné povolenie a úpravu cesty medzi garážami vydalo v roku
1980 vtedajší MSNV ako orgán štátnej správy. Čiže predchodca terajšieho úradu pochybil.
My sme za tú chybu zaplatili draho, lebo mesto keď predávalo potom pozemky pod garážami,
svoje pozemky, tak tam bola cena za pozemok pod garážou okolo 400, 500 korún, Ulica
Pionierov, Budovateľská, Majerská a Medzimlynská. Od nich vytiahla sumu od 4 600 po
5 000 korún. Čiže sme 20x zaplatili za chybu vtedajšieho MSNV. Čiže sme chceli, že tú cestu
nech vysporiada terajší úrad, ako nápravu chyby. Na základe tejto žiadosti a opakovaného
hlasovania k tomu nedošlo. Ceny pozemkov závratne stúpajú. Teraz sme dostali výzvu od
nového majiteľa, alebo nových majiteľov, kde cena pozemku z 15 eura vystúpila na 25. Čiže
jednej veci nerozumieme. Prečo by sme mali druhý krát, a mastná suma pre nás, zaplatiť za
chybu, ktorá vznikla činnosťou MSNV. Lebo prideliť niekomu pozemok, ktorý nie je
vysporiadaný asi nebolo správne. K tejto mojej samotnej sťažnosti, to bude potom aj moja
otázka. Moje podanie, k tomu bola zriadená komisia 3-členná, som napísal v máji. Odpoveď
som dostal v októbri s tým, že moje podanie nie je sťažnosť, ale že to bolo vyhodnotené ako
sťažnosť neopodstatnená. Čiže do dnešného dňa neviem, lebo zákon o riešení sťažností
upravuje postup. Keď to nie je sťažnosť, tak sa podanie malo vrátiť a keď je to sťažnosť, tak
sa má postupovať podľa zákona a podľa jednotlivých bodov uvedených v sťažnosti. Také
niečo nebolo. Bola jedna trápna odpoveď, keď som si vyžiadal materiály k tomu, tak najprv
bolo rozhodnutie z úradu, že mesto takýmito informáciami nedisponuje, tak preto mi nemôže
poskytnúť. Zaujímalo ma hlavne ten bod 2 mojej sťažnosti. Ale zároveň som si podľa info
zákona vyžiadal materiály, tak na jednej strane mám rozhodnutie, že mesto nedisponuje
informáciami a na druhej strane mám zápisnicu z prejednávania mojej sťažnosti, kde bola
sťažnosť komisiou vyhodnotená tiež ako neopodstatnená. Keď som sa pýtal, že ako je to
možné, tak zrejme to bol pokus o vtip, že boli použité tlačivá s predtlačou. No pokiaľ úrad
nemá 3 čisté hárky, ja by som im ich dal. A pokiaľ to bola jako seriózna odpoveď tak potom
tomu nerozumiem. Čiže moja otázka je aká norma umožňuje riešiť sťažnosť takým
spôsobom, ako bola riešená moja. Buď je to sťažnosť a malo sa postupovať podľa zákona, aj
v dnešnom programe je tam jeden vyhodnotenie sťažnosti na pani kontrolórku, tak buď je to
podanie, ktoré trebalo vrátiť, no alebo to bola sťažnosť a bolo treba dodržať zákon. Chcel by
som vedieť číslo tej normy, ktorá umožňuje také riešenie. Nie je to sťažnosť, ale je to
sťažnosť neopodstatnená. Prečo nebola sťažnosť vyhodnotená podľa jednotlivých bodov.
Stanovisko jednej písomnosti, alebo výzva, myslím že pani Gallová je mandátnou právničkou
úradu, tam je vyslovene napísané, ako jediný vlastník vás vyzývam a petícia, ktorú sme vtedy
písali, naspodku je tam jedna veta, že riešiť vec s aktuálnym vlastníkom, lebo vlastník včera
to mal Jano, zajtra to bude mať Paľo. Takže moja otázka je taká, chcem číslo normy, podľa
ktorej bolo riešené moje podanie takýmto spôsobom. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
S faktickou otázkou pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
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Ja len reagujem na pána, rozhorčeného, Schullera. Asi má nejaký problém so mnou.
Vyprosujem si pane, aby ste mi diktovali čo v mojej firme sa bude realizovať a čo sa nebude
realizovať. To nechajte láskavo na mňa. Keď ste ako šéf mestskej polícii pred rokmi končili,
horelo vám pod zadkom, pokračujem potom.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, už je to neaktuálne.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán, ešte tam mám pána Balázsa. Dobre. Takže nech sa páči pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Takže ďalej pán Schuller. Keď ste pred rokmi ako šéf mestskej polície končili, boli
v koncoch, horelo vám pod zadkom, zavolali ste ma, požiadali ste ma aby som vám
zverejňoval nejaké čalamády z vašej práce, to som aj urobil. Pomohol som vám, takže teraz
neviem, skutočne, o čo vám ide. Ale hovorím, to čo sa bude diať v mojej firme, je výlučne
moja vec. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosil by som pani kontrolórku, aby sa vyjadrila pre pána Bobka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takto. Ja za svoju prácu zodpovedám MZ. To, že hájim záujmy mesta, si myslím, že to je
moja povinnosť. Pri odpredaji, alebo resp. pri ponúknutí na kúpu pozemok medzi garážami na
ulici Jovickej som vyslovila názor, že nie je to pre mesto výhodné. Ten podnet som nedala len
ja pánovi vtedajšiemu primátorovi, aby nepodpísal uznesenie, ale tak isto aj skupina
poslancov, o ktorých pán Bobko tu nehovorí. Nebol to len môj podnet, bol to aj podnet
poslancov. Ja môžem mať hocijaký názor, je tu zastupiteľstvo na to, aby vyhovelo, alebo
nevyhovelo môjmu odporúčaniu. V tomto prípade vyhovelo a tým pádom to uznesenie nebolo
akceptované, resp. bolo vetované. Ja som hájila záujmy mesta, čo sa týka finančného tak ako
pán Bobko povedal. Namietala som výšku cenu 15 eur za m 2 za tento pozemok, ktorý neslúži
na bežné užívanie širokej verejnosti, ale slúži majiteľom týchto garáží. S pánom Bobkom si
dopisujem už pomaly rok. Každý mesiac, každý druhý mesiac dáva podnety pod krycím
názvom zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ak pán Bobko si pamätá, ja som mu v emaily napísala, čo je informácia podľa zákona, ale to čo on žiada otázka, odpoveď nie je
odpoveď, nie je informácia podľa info zákona. To, že vy sa spýtate kto to povedal, kde sa
nachádza atď. to nie je informácia. Napriek tomu, že vy ste na mňa dali sťažnosť, ktorá
nemala podľa zákona charakter sťažnosti, napriek tomu, aby sa nepovedalo, že sa to zmietlo
zo stola, že to nebolo prejednávané, po dohode s právnikom sme sa dohodli, dáme to do
zastupiteľstva, bude vytvorená komisia nech to komisia prešetrí. Ja som neporušila žiadnu
pracovnú disciplínu, ani neviem čo ste tam všetko popísal. Ja plním svoju povinnosť zo
zákona. Upozorňujem poslancov na veci, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. ktoré sú
výhodné, alebo nevýhodné pre mesto. To že tam bol, bolo tlačivo na prejednanie sťažnosti
bolo to pre to, lebo máme prijaté zásady na vybavovanie sťažností a petícií a keby sme to
neboli vybavovali, tak zase namietate, že sme to zmietli pod koberec. Komisia vytvorená
z poslancov MZ rozhodla, prejednala všetky moje argumenty, prejednala materiály k tomuto
podnetu. Rozhodla, že nie je opodstatnený ten váš návrh na moje nejaké neviem čo, porušenie
34

pracovnej disciplíny. To čo pán Bobko tu hovoríte v každom druhom liste, že ja som
zavádzala, klamala a neviem čo. Pani Filipová mala ponúknuť na odpredaj pozemo...
pozemky najprv podielovým spoluvlastníkom. To boli tí traja vlastníci, ktorí v tom čase už
pozemky mali odkúpené. Toto nebolo urobené a viem to od jedného z tých majiteľov, ktorý je
našim zamestnancom, či mal takúto ponuku danú. Nemal takú ponuku danú. Čiže pani
Filipová mal dať najprv ponuku spoluvlastníkom a následne mestu. A je to aj v tom
dokumente, čo vy ste mi tu pripojili pre porušenie pracovnej disciplíny a to je materiál
z novembra 2017, ktorý bol na zasadnutí MZ, kde je aj napísané, že momentálne tam už sú 3
vlastníci, spoluvlastníci. Takže pán primátor už podpisoval ďalšiu odpoveď nedávno, lebo
stále poukazujete, že ja niečo porušujem, takže bolo by dobré pán Bobko, aby ste už s tým
konečne prestal, lebo budem sa musieť asi tiež brániť potom právnou cestou, lebo ja o tom tu
nerozhodujem, čo sa tu deje. Rozhodujú o tom poslanci. Všetko z mojej strany. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďaku... Ďakujem pekne. Hlási sa pán Bobko.
Občan mesta p. Bobko
Pani Balázsová, keď si prečítate zápisnicu tam je vyslovene napísané, pán primátor vtedy, pán
Burdiga......
p. primátor Michal Domik
Prosím druhý mikrofón.
Občan mesta p. Bobko
Je to v zápisnici, zápisnica tu bola odobrená. Čiže si nevymýšľam, nevynechávam nič. Ja
viem, že vy nerozhodujete o kúpe, alebo o nekúpe, ale vaše argumenty, ktoré tam boli
presvedčili poslancov, že sa rozhodli v tom druhom hlasovaní tak, ako sa rozhodli. To, že
pani Filipová ponúkla na predaj práve svedčí o tom, že títo si to odkúpili. A ja som tuná mal
na zastupiteľstve, ale nikto nemal záujem o to, vyhlásenie týchto spolumajiteľov, že v prípade
odkúpenia, samozrejme že celej parcely, si tie vzájomné pohľadávky medzi sebou
vysporiadajú sami. Čiže pani Filipová dodržala ten zákon a jej prvá ponuka, hovorím je tam tá
Dr. Gallová, tam je to vyložene napísané, ako jediný vlastník nehnuteľnosti. Čiže pani
Filipová urobila to, čo mala. A my sme sa rozhodli obrátiť na mesto s tým, že keď MsNV
v roku 80 nám čosi pridelilo a my to preplácame teraz a teraz už nie že 15 eurá, ale 25 pýta,
tak ja som nepovedal, že vy ste zariadili. Vaše argumenty, ktoré nie sú pravdivé, čo sa týka
toho predkupného práva a to zdokladujem hocikedy a hocikde tými dvomi písomnosťami,
ovplyvnili poslancov pri hlasovaní. Škoda, že tu nie je pán Mihók, lebo pán Džačár a pán
Laczo aj ten pán Kossuth, tých som sa pýtal. Ty mi hovoríš toto, pani hlavná kontrolórka
napísala toto. Ja nemám dôvod neveriť pani hlavnej kontrolórke. Čiže zohľadnili to, čo ste vy
napísali. Ja som nepovedal, že vy klamete v týchto veciach. Váš názor to je samozrejme váš
názor. Kto ho zohľadní tak ho zohľadní, kto nie, tak nie. Ale keď ja niekomu budem tvrdiť, že
toto je zelené, tak nech to je skutočne zelené. Asi toľko. A k tej žiadosti prečítajte si
zápisnicu, tam je to napísané. Vždy keď niečo poviem, tak si to overím.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď môžem ja k tomu dačo pán Bobko. Pani kontrolórka je na to, aby mesto
neurobilo žiadnu chybu, takže ona opodstatnene nám navrhuje niektoré kroky a my všetci
poslanci aj včetne mňa, by sme mali jej návrh akceptovať. Takže a plne v tom návrhu
podporovať ju a dôverovať tomu návrhu, takže nevidím tu žiaden problém, že pani
35

kontrolórka pochybila, alebo takto. Aj z mojej strany je to, aby mesto kupovalo pred vašimi
garážami nejaký pozemok, lebo vy si to nechcete zaplatiť, tak si myslím, že.... ale nechcem sa
do ďalšej debaty, lebo z tejto debaty zas budeme mať dvojhodinové. Takže pani kontrolórka
mala plné právo na to, upozorniť nás, alebo predošlých poslancov, že možno urobiť s tým
krokom chybu a pre mesto bude to nevýhodné, čo vlastne všet...väčšina poslancov to
pochopila, odsúhlasila. Tak si myslím, že.... Ďakujem. Nech sa páči pán Bobko.
Občan mesta p. Bobko
Nejde o naše pozemky. Ide o chybu mesta. Mesto pridelilo tie pozemky neprávom, lebo
neboli vo vlastníctve mesta. Prečo my máme platiť za chybu mesta. To je podstata celého.
Toto je podstata celého problému. Mesto pochybilo v roku 1980. Ja vám môžem doniesť aj
stavebné povolenie aj kolaudačné rozhodnutie, aj všetko čo ..... To je jedna vec. Potom jak
hovoríte, že pani kontrolórka je tu na to. Tak sa potom pýtam, kde bola pani kontrolórka keď
mesto veľkodušne zaplatilo 5 200 eur za chybu firmy. Nie svojho predchodcu, ale za chybu
firmy. Poslanci to zobrali na vedomie a nič.
p. primátor Michal Domik
Keď vás poprosím do mikrofónu, lebo potom občania naši....
Občan mesta p. Bobko
Vtedy nešlo o to, aby sa chránil záujem mesta? A zaplatilo sa súkromnej firme za práce. 5 200
eur. Kde bola vtedy pani kontrolórka. Oktavián Novák, Kúpeľná ulica Čučma, dôvodové
správy, mesto platí len za pozemok pod, ktorý je pod komunikáciou, mesto platilo aj za
záhradky, ktoré tam majú občania, teraz ich zdarma užívajú. Platilo aj za priestor na plote.
Tak potom je otázka pani kontrolórka ako? Kde ste boli vtedy. To nie sú peniaze mesta?
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči.
Občan mesta F. Ambrús
Pekný deň vám prajem všetkým. Keďže je to prvé zastupiteľstvo. Som Ambrúš. Presne pred
rokom som tu stál podobne, ale teraz je to vlastne prvé zastupiteľstvo a ja vám chcem popriať
a zaželať pracovné prvé, vy ste sa už stretávali, všetko dobré v spravovaní mesta, aby sa vám
darilo, aby ste podľa svedomia, vedomia ako ste sa aj na to podujali, robili len tie lepšie veci.
Niekedy, aj keď sa stávajú samozrejme aj menej dobré a menej podarené. Presne vo februári
2018 som tu stál so 4 bodmi. Som veľmi nerád, že tu nie je pracovníčka úradu, ktorá mi
potom veľmi, veľmi ťažko po jednom mesiaci odpovedala veľmi, veľmi neprijateľným
spôsobom. Ja pár desaťročí hlavne v kultúre, školstve, v časti v športe pôsobím a chcem
hovoriť o tom, aby ste, keď je možné, sa nepodieľali na ďalšej devastácii mesta, na úpadku
mesta Rožňavy, ktoré tu uplynulé roky zjavne bolo vidno. My tu nemáme hodnotenie volieb
napr. Len za uplynulé dni, týždne sa udiali také drobné veci, ktoré hovoria o mnohom. Vy ste
nepozvali na svoje zastupiteľstvo prvé oficiálne čestných občanov. Nie je ich veľa. Práve tá
pracovníčka a jej odbor by mali evidovať a veľmi rýchlo, promptne pozývať na takéto pekné
mestské podujatie čestných občanov mesta Rožňavy. Vy ste to nespravili. Vy na MsÚ
zatvárate záchody pred občanmi Rožňavy. To sú nekultúrne veci, ktoré hovoria o tom, že
človek menom Linhart, ktorý pred 5-timi rokmi v Korzári hovoril o tom, že Rožňava je
nekultúrne mesto asi mal pravdu. Ale konkrétne. Dobre? Vrátim sa k dvom bodom, k dvom
bodom a tu budem prosiť prítomných, aj keď tu nie je tá pracovníčka, s ktorou ja mám
obrovské problémy, že je stále na úrade ešte vedúca odboru školstva, kultúry a mládeže, lebo
v tejto oblasti ona je absolútne neschopná a nemala by tam vôbec pôsobiť. Vôbec sa tam
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dostať. Ale ste tu viacerí, ktorí sa v týchto oblastiach vyznáte viac menej. Preto sa vás pýtam,
ako pred rokom som sa pýtal predošlého zastupiteľstva, niektorí sú tu, prečo Rožňava nemá
vlastné noviny. Vtedy som mal v rukách 8 kusov novín, ktoré vychádzajú tu v našom okolí,
v dedinách. Intelektuálne my nemáme na to, aby sme vydávali noviny? Ale je to horšie, lebo
my neplníme, zastupiteľstvo predošlé neplnilo jednu zo základných funkcií zastupiteľstva
vedenia mesta informovať obyvateľov, voličov svojich. Vy ste si, nie vy, prepáčte mi, tá
predoš... to predošlé zastupiteľstvo dovolili 3-ma vetami sa vyjadriť k rozpočtu mesta v apríli
v televízii rožňavskej. Nerobte to, je to veľmi nepekné, veľmi nepekná vec. To je hlavný
dokument a možno naj, naj čo mesto robí. Tu si dovolilo predošlé zastupiteľstvo oboznámiť
ľudí v 3 vetách o rozpočte mesta na ten ktorý rok. Tu minimálne, keď nemáme noviny, sa mal
vydať bulletin, bilten v jazyku jednom, druhom, treťom, kde by sme ukázali, že kde sme, ako
sme. Čiže prvá otázka, kedy budú mestské noviny, aby sme dobehli Brzotín, Vlachovo a pod.
pekné veci.
Druhá moja, čo som si napísal a zase narážam na tú pracovníčku, ktorá si myslím, sa s týmto
nezaoberala. Vyšlo v tlači, celoštátnej, začiatkom decembra, že hlavne mladí, mladí, viac ako
20% ich by volili Kotlebu a jeho stranu. Najviac ich by volilo Kotlebu. To je tragická vec. Čo
s tým robí mesto. Mesto má všakže školy a sem tam sa objavujem a robím hodiny na
niektorých školách v témach, v ktorých bádam, píšem a prednášam a a je to tam veľakrát
veľmi, veľmi pole, ktoré je neorané. Čo s tým robí mesto. Patria sem školy, škôlky. Je to, je
to veľmi na nič.
A tá druhá vec, ktorú som vlastne aj pred rokom, cestovný ruch. Nevidím, nevidím žiadnu
zmenu skoro na, na poli cestovného ruchu v našom meste a okolí, že by sa to, že by sa to
uberalo nejakým iným spôsobom.
A veľmi ma zaráža vec, ktorá sa ku mne dostala pred dvoma, troma dňami, že chcete zrušiť
škôlku. To že ja som tam chodil onoho času nie je zaujímavé, ale je to škôlka v Poschovej
záhrade. Tu vidíme na ňu. Je to, je to niečo úplne neslýchané podľa mňa. Veď my by sme
mali posilňovať školské a kultúrne zariadenia. Ja vám, ja vám ďakujem a verím, že to čo pán
Linhard starožitník z Košíc dal na tretiu stranu onoho času v Korzári, že sme nekultúrne
mesto, lebo z toho vychádza veľmi, veľmi veľa, že, že nebude mať pravdu postupom času. Ja
vám k tomu želám veľa zdaru, aby sa vám darilo.
p. primátor Michal Domik
Ďa... ďakujem pekne. Tak k niektorým bodom by som vám, si myslím, že aj skoro k všetkých
povedať. MsÚ je otvorený či rómskym obyvateľom, alebo takto bežne chodia. Toalety
neviem o tom, že by boli pre nich zavreté, na chodbe sú otvorené, takže toto je taká moja
prekvapenie, že by niečo také sa dialo, takže sú otvorené. Čo sa týka novín som oslovil pána
Podolinského, ktorý dlhoročne robil v Myčku a v Gemeri, že či by nepracoval na našich
rožňavských novinách. Štvrťročne by mali vyjsť, takže budúci týždeň mám s ním stretnutie
a tak isto s poslancami sme sa dohodli, že áno by odsúhlasili aj tento krok, aby fakt a vážene
občania mesta vedeli čo sa deje. 3 mesiace som sa fakt hnal, robil som od rána do večera.
Nebol priestor, ale aby ľudia vedeli o komunálnom odpade, všetko čo sa týka lesov a všetky
tieto, áno, čo sa rozpočtu, kde, čo chceme robiť a tak. Vidím to za potrebné nielen cez
facebookovú stránku, ale taktiež aj cez noviny by sme ich chceli informovať o tom, že čo sa
bude robiť. Takže taký prvý nástrel novín sa už chystá. Že sa urobí určite v priebehu tohto
mesiaca a mali by vyjsť okolo, v apríli.
Čo sa týka prečo mladí preferujú Kolebu, alebo takto, no sú ľudia teraz Kotleba, to je môj
názor, hej, aby sme, ja veľmi som, som apolitický, ale ako to sledujem teraz je in pán Putin,
pán Orbán, lebo vedia to vziať do ruky a povedia priamo. Nemajú problém, tak ako ja sa
snažím, povedať problém a zobrať zodpovednosť na seba a si myslím, že mladým ľuďom
teraz to imponuje. Z mojej strany snažím sa tu v meste urobiť tak isto ten súzvuk tých ľudí,
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aby neboli pohádaní, aby dakto konečne urobil ten poriadok, že vlastne keby som dal za
pravdu, áno pán Bobko, máte pravdu, ani pani kontrolórka taktiež máte pravdu. Musím
zobrať, že pán Bobko nemáte pravdu momentálne, pani kontrolórka má pravdu a ja budem
stále taký, že urobím svoje rozhodnutie, či to beriete alebo nie a z tohto. Tak isto ako si dvaja
susedia kupujú teraz pozemok, tak sme sa rozhodli, že im nepredáme, aby nebola vojna medzi
tými dvoma susedmi, lebo mesto im predá buď jednému, alebo druhému, stále to bude zle, tak
sme sa rozhodli, že nepredáme im, aby tá vojna skončila. A budeme s nimi rokovať, aby sme
vlastne. A to je asi taký prvý krok z našej strany, ako chceme k tomu pristupovať, aby pán
Kotleba nedostával takú šancu v povedomí tých mladých ľudí, aby sme sa začali my tu
tolerovať.
Čo sa týka cestovného ruchu som predsedom OCR-ky Gemer, ktoré bolo založené,
sfunkčnené. Jedná sa to o projekt, kde má byť 50 tisíc prenocovaní. Mesto je tam dôležitým
elementom. Pracujeme na tom, máme tu fakt šikovných a ambicióznych poslancov, ktorí chcú
ten cestovný ruch dať dokopy. Riešime všetky, robíme nové výzvy, robíme nové zmluvy ako,
ako má fungovať cestovný ruch. Chceme spojiť MAS-ku, mesto a OCR-ku dokopy, aby
všetci pracovali na tom, aby ten cestovný ruch ožil v našom meste. Tak isto ten cestovný ruch
bol problematický nakoľko všetci tu v meste boli naučení na vlastnom piesočku sa hrať.
Dakto získava stamaď peniaze, ďalší stamaď a, ale neprišli na to, že spoločne vieme len
vybudovať ten cestovný ruch, keď urobíme koncepciu celého cestovného ruchu.
Čo sa týka škôlky. Škôlka ne, veľakrát si zle vysvetľujeme to rušenie tej škôlky. Zruší sa len
ten názov. Chceme zrušiť, nieže len ten názov škôlky, nakoľko máme 2 škôlky, ktoré jedna
škôlka je Vajanské a druhá je tá Pionierov. Tá Vajanského vzniknú priestory, ktoré sú, ktoré
budú prázdne a budú nové, hej, budú po rekonštrukcii vynovené, takže by tieto detičky mohli
ísť tam a automaticky ús...ús...urobíme úsporu na, urobíme úsporu potom na energiách, na
spravovaní. Dovtedy by sme mohli. My škôlky nemôžme ani rušiť, ani nechceme, to takto
vyhlasujem všetkým, nikto nechce ani tú budovu predávať, ani v živote nedovolím, aby sa tá
budova predávala. Jednoducho máme jednu škôlku, ktorá bude zrekonštruovaná, tam tie deti
vieme presunúť aj s pani riaditeľskou, všetci budú mať, to vám viem takto aj zas priamo, aby
nebola dezinformácia, všetci budú mať pracovné miesta zabezpečené. Takže a postupne
môžeme zrekonštruovať aj škôlku pionierov, nakoľko sa ide rekonštruovať škôlka Ernesta
Rótha a keby trebalo, tak aby do tejto škôlky mohli ísť tieto deti, aby sme vlastne ich
neohrozovali pri stavbe novej strechy, ktorú vyžadujú, aby sme urobili tento rok. Takže asi
toľko keď môžem, keď vám to tak postačuje s týmito. Ešte niekto? Ďakujem. Tak ukončujem
diskusiu občanov.
Prejdeme na bod č. 9 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ v Rožňave
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda k tomu predloženému materiálu mám jeden doplňujúci, alebo pozmeňujúci návrh.
V podstate ide o, o formalitu, alebo lepšie naformulovanie. Je to aj v tom materiály, ktorý
máte, lebo som tu ten návrh predniesol na finančnej komisii. Je tam akurát rozdiel, že ja som
hovoril o § 3, ods. 3, písm. d), len v tom materiály, ktorý je, to bol materiál, ktorý bol
predložený na finančnú komisiu. Teraz je to § 3, ods. 3.4, lebo došlo medzitým, medzitým
k prečíslovaniu tých bodov. A ide o to, že to písmeno d) nebude ako písmeno d), ale pod ako
ďalší odstavec, ako samostatná veta bude znieť: Materiály a odborné podklady na rokovanie
komisie sa zasielajú členom komisií spravidla elektronicky aspoň 3 pracovné dni pred
rokovaním komisie. Je to len, len, len proste logika, alebo formulácia tej vety, lebo keď si
prečítate ten bod 3.4 a písmená a, b, c, d tak to d tam absolútne neladí. Tie a, b, c nadväzujú
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logicky na tú predchádzajúcu vetu a to písmeno d tam je tak, tak no zvláštne tam znie. Takže
preto to navrhujem dať ako, ako samostatnú vetu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Ukončujem diskusiu. Keď poprosím pána poslanca
Kuhna, aby zopakoval svoj text návrhu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Čiže namiesto, namiesto súčasného bodu d v § 3, ods. 3.4 písmeno d nebude, nebude ten bod
d ako bod d, ale bude samostatná veta, ktorá znie: Materiály a odborné podklady na rokovanie
komisie sa zasielajú členom komisií spravidla elektronicky aspoň 3 pracovné dni pred
rokovaním komisie.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za je 14 poslancov, proti 0, zdržal sa jeden poslanec.
Teraz dávam rokovať za celý návrh s pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči hlasujme.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1poslanec. Ďakujem.
V bode č. 10 pristúpime k Náplni práce Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky
Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán Miroslav Demény.
p. poslanec Miroslav Demény
Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Ja len k tej náplni práce Komisie kultúry, cestovného ruchu
a regionálnej politiky len taký malý dotaz. Pri dôvodovej správe v tabuľke pri uznesení vedľa
dátumu je napísané komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky odporúča MZ
v Rožňave schváliť pracovnú náplň Komisie športu. Tam je to administratívna chyba, to mi
potvrdila Romina Gyureková, že to aby sa to tam škrtlo. To tam nebolo, to nie je pre komisiu
športu, ale komisiu cestovného ruchu a kultúry. To len kvôli tomuto, aby to tam nebolo.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja by som chcel troška obšírnejšie o práci tejto komisii. Ja by som
chcel poprosiť v rámci tohto. Táto komisia so svojím drivom tak ako, ako je to tu
prezentované, čo všetko by teda chceli v tomto smere urobiť, by som chcel požiadať, aby
v rámci svojej, v rámci svojich, svojej práce sa troška zaoberali aj históriou ako takou,
nakoľko si myslím, že, že by bolo veľmi vhodné keby samotná komisia sledovala aj,
sledovala aj spôsoby propagácie, ale vôbec propagáciu športovej minulosti mesta, športových
osobností a športových udalostí. Takže ak by som mohol doplniť do tej činnosti, doporučujem
teda, aby sa komisia zaoberala aj týmito náležitosťami, nakoľko mesto v minulosti a aj
v súčasnosti vďaka teraz svojim športovcom dosahuje veľmi pozoruhodné výsledky a myslím
si, že to stojí za zváženie, za uváženie. A boli tu už nejaké snahy v rámci teda ďakovaní, resp.
v rámci nejakého priestoru. Myslím si, že by bolo fajn, keby sa týmto komisia tak isto
zaoberala a možno pripravila podnet na, na komplexnejšie riešenie toho, akým spôsobom
propagovať históriu a súčasnosť športu a športových úspechov. Ďakujem pekne.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ale ide o komisiu kultúry a nie športu. Teraz sme to rozdelili.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Obdobne mám pripravené poznámky aj pre komisiu kultúry, len tiež sa mi to nezdalo. Čo sa
týka komisie kultúry ako takej, ja by som chcel do bodu 15 štatútu, keby bolo možné, aby
komisia zvážila, či by bolo možné rozšíriť prijímanie uznesení odporúčacieho charakteru
k fungovaniu nielen mestského televízneho štúdia, ale ku všetkým budúcim, aj súčasným
mestským médiám, tzn. že aj napr. budúcim novinám, alebo budúcim tlačovým správam
a pod. pokiaľ budú nevyhnutné, resp. pokiaľ bude budúce schvaľovanie v komisii. A ďalej
obdobne ako pri tej predchádzajúcej komisii by som bol veľmi rád, keby sa komisia zaoberala
vo svojej činnosti návrhom propagácie historických aj kultúrnych pamiatok mesta,
historických udalostí a výz...významných osobností kultúrneho a spoločenského mesta
v Rožňave, nakoľko teraz to vyznie možno troška, troška zle, ale máme plný cintorín
osobností tohto mesta, máme, máme veľmi veľa ľudí v histórii tohto mesta, ktorí by si
zaslúžili možno väčšiu pozornosť a tak v rámci tohto by sa týmto mohla komisia zaoberať.
A ako bod 24, a ako bod 23 tohto pro...tohto ich plánu činnosti by som im doporučil, aby sa
zaoberali aj zložením redakčnej rady pri MZ, ako dočasnej komisii MZ a to vzhľadom na
štruktúrovaný rozsah vysielania mestskej televízie. A pokiaľ by teda došlo k tvorbe ďalšieho
média tlačového, tak táto redakčná rada by zároveň spĺňala aj, spĺňala aj funkciu redakčnej
rady pri tomto, pri tomto médiu. Takže ja ako bod 23 by som dal, aby v programe mali aj
návrh, alebo doporučujem návrh zloženia redakčnej rady, aby navrhli zloženie rady pri MZ
ako dočasnej komisii MZ. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Demény.
p. poslanec Miroslav Demény
Ja som len chcel, čo Karol spomínal, že to oni majú v programe v športe s týmito športovcami
zaužívané. A čo sa týka tých významných osobností, my sme sa už rozprávali v našej komisii,
tak tento rok budeme venovať jednej významnej osobnosti a to budeme riešiť na najbližšej
komisii marcovej, čo máme 12. 03. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Tak by som poprosil pána
poslnca Kováča, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Takže do bodu 15 predloženého program...resp. predloženého poriadku,
alebo náplni činnosti, popisu pracovnej činnosti, aby som bol presný, čítam tu, do bodu 15
doplniť teda prijíma uznesenia odporúčacieho charakteru k fungovaniu mestských médií,
ktoré podporuje mesto Rožňava. Vytvoriť nový bod 23, v ktorom by sa zaoberal návrhom
zloženia Redakčnej rady pri MZ ako dočasnej komisii MZ a jej fungovaním a jej prácou.
A doplniť bod 24, kde navrhujem, aby sa zaoberali propagáciou historických, kultúrnych
pamiatok mesta, historických udalostí a významných osobností kultúrneho a spoločenského
života tohto mesta. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 10 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Takže dáme celkove návrh už aj s pozmeňujúcim návrhom dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci.
V bode č.11 pristúpime k Náplni práce Komisie športu
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Som nechtiac v predchádzajúcom bode predniesol ten návrh, ku ktorému sa samozrejme
vrátim na základe tvojej výzvy pán primátor, aby som ho nadiktoval do uk...do tejto časti. Ale
na vysvetlenie toho, resp. na dovysvetlenie toho je fajn, že teda komisia myslí takto dopredu,
však veľa sa o tom rozprávame, to je veľmi dobre. Mal som na mysli ale teda ešte troška širší
priestor toho charakteru, že možno by stálo za zváženie vytvoriť nejaký priestor, kde by sa
tieto úspechy propagovali napr., ale to len na dôvažok toho, že mi to tam chýbalo. Takže ja
potom budem formulovať tento môj, ten môj návrh, to moje doporučenie. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou pán Dávid.
p. poslanec Ladislav Dávid
Dobrý deň. K tejto vlastne poznámke. My sme aj s olympijským klubom Gemer, ktorý urobil
krásnu výstavu vlastne o histórii športu, plánujeme, aj sme sa rozprávali s pánom primátorom,
plánujeme vytvoriť sieň slávy, kde vlastne – športovú, kde by boli vlastne prezentované
úspechy v meste. Už sme sa aj pozerali na nejakom vhodnom priestore, boli tam nejaké
návrhy, ale vlastne toto by sme chceli dať aj do vlastne koncepcii športu. Vytvorenie tej siene
slávy, ale tú koncepciu ešte nemáme, pretože tú nemôžme na mieste vytvoriť, potrebujeme na
to dlhšiu dobu. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca
Kováča, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Takže ja doporučujem do popisu pracovnej činnosti doplniť ďalší bod a to
navrhujem komisii, aby sa zaoberala spôsobom propagácie športovej minulosti mesta,
športových osobností, športových a športových udalostí v tomto meste. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Prejdeme k hlasovaniu celkovému návrhu s pozmeňujúcim návrhom. Dávam hlasovať.
Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 12 pristúpime k Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta
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Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem.
V bode č. 13 pristúpime k Zásadám pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby sme hlasovali podľa návrhu finančnej komisie a schválili
alternatívu č. 2. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže ukončujem diskusiu. Poprosím pána poslanca
Drengubiaka, aby zopakoval text svojho pozmeňujúceho návrhu.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
MZ v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 2, tzn. zvýšenie sadzieb nájomného o mieru inflácie so
zaokrúhlením cien o 10 centov nahor podľa návrhu finančnej komisie.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže dávam hlas... Áno. Takže hlasujeme za alternatívu č. 2. Dávam hlasovať.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržali sa 2 poslanci.
V bode č. 14 pristúpime k Smernici na zadávanie zákaz... zákaziek s nízkou hodnotou
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 15 pristúpime k Dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového
hospodárenia mesta Rožňava
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja potrebujem trošku času. Dobre, nie. Ja som sa pomýlil, takže nie. Sťahujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Ukončujem diskusiu, dávam hladova.... hlasovať za
bod č. 15. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 16 pristúpime k Informáciám o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od
27. 09. 2018 do 31. 12. 2018
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať.
Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
V bode č. 17 pristúpime k Zmene uznesenia č. 182/2013 zo dňa 27. 06. 02013
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kováč.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť tvorcov materiálu, keby trocha odprezentovali
ten časový sled udalostí tak, ako by mali nasledovať v zmysle teda zmeny tohto uznesenia tak,
ako je tá zmena uznesenia č. 182 pripravená, nakoľko sme sa tu už niekoľkokrát aj
v minulosti o tomto bavili. A javí sa mi dosť nešťastné, že neukončujeme športový rok 31.
12., resp. 01. 01. ktoréhokoľvek roku, ale že to nikde v polovici sekneme. Jedna vec. Druhá
vec. Zaujíma ma tiež, ako mne sa páči tá myšlienka toho, že chceme skĺbiť 2 udalosti do 1,
ale myslím si, že vzhľadom na to, že kalendárny rok je predsa len 1. Oslavy prvej písomnej
zmienky v Rožňave sú vo februári, čo je teda z hľadi...vzhľadom na toto dosť nešťastná
záležitosť. Myslím si, že tie športové úspechy, ktoré či už mladí, alebo dospelí, či už deti,
alebo teda juniori, alebo dospelí dosahujú v priebehu roka by si zaslúžili asi osobitný priestor
na prezentáciu týchto výsledkov. A preto by ma zaujímalo, čo je zámerom tohto, resp. či by to
bolo nejakým takýmto spôsobom možné, možné upraviť. A mám potom konkrétne návrhy,
ale najskôr by som predkladateľov, resp., resp. človeka, ktorý tento návrh pripravil, aby mi
odprezentoval aká je tam vlastne myšlienka.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Dávid.
p. poslanec Ladislav Dávid
Tento návrh sa tvoril spolu so športovými klubmi v Rožňave, ktoré, ktorým sa nepáčilo, že
vlastne ceny za rok 2000, za rok predtým sa odovzdávajú až v septembri, pretože väčšina
športových súťaží sa koná jeseň, jar a tým pádom niekedy sa ceny odovzdávali pre kolektívy,
alebo pre tých jednotlivcov niekedy aj viac ako s ročným oneskorením. Kvôli tomu kluby
sami požiadali, aby, aby to bolo skôr. Poviem vám taký príklad. Napr. bola nová sezóna
a niektorí hráči, alebo tí mladí hráči išli napr. na stredné školy do iných miest, nemohli sa
zúčastniť tohto odovzdávania, tak navrhli termín, navrhli termín vlastne na tom slávnostnom
mestskom zastupiteľstve, pretože po minulé roky, keď bola samostatne sa odovzdávali tieto
ceny, tak nebol veľký záujem, nebol o to až taký veľký záujem, aby to mohla byť samostatná,
samostatná udalosť. A termín 30. 11. sa zvolil preto, aby bol dostatok času na to, pripraviť na
to slávnostné MZ tých ocenených. A vlastne sa tam ešte dalo, že do konca kalendárneho roka,
lebo sa môže stať, že v decembri, v decembri môžu vyhrať rôzne ceny, Majstrovstvá
Slovenska sa organizujú v taekwonde, bedmintone, tak môžu na návrh poslancov ešte vlastne
doplniť, doplniť tých športovcov, alebo tie športové kluby. Vlastne už bude pripravené, toho
30. 11. a potom bude už iba pár tých dodatkov pre kluby a stihlo by sa to na tom slávnostnom
MZ odovzdať. Čiže tento nápad bol na podnet klubov.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanú otázku. Mal som návrh zmeniť termín 30. 11. na 30.
12., ale pokiaľ sa športové kluby dohodli tak ja to len kvitujem, vítam a rešpektujem.
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V súvislosti s tým mám tu ďalší návrh o kto... ktorom chcem diskutovať, resp. ktorý ma
zaujíma. Táto anketa o najúspešnejšieho športovca jakým spôsobom bude zverejnená. Či bude
zverejnená a budú môcť k tomu nejakým spôsobom sa vyjadriť občania, alebo to bude len
čisto v úzkom kruhu nejakých odborníkov, ktorí tieto veci budú riešiť.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Dávid.
p. poslanec Ladislav Dávid
Áno. Vlastne bude to zverejnené na, na webovej stránke mesta a tak isto to bude zverejnené aj
klubom, pretože väčšina tých klubov sú vlastne, zástupcovia klubov sú aj členmi tej športovej
komisie a určite bude táto výzva zverejnená aj v tých novinách, ktoré sa chystajú a budú
vlastne štvrťročne vychádzať, tak určite to tam bude tiež.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Veľmi pekne ďakujem aj ja. Môj návrh totižto smeroval hlavne kvôli tomu, aby bolo v tom
jasno, či to bude anketa o najúspešnejšieho športovca, viď nemenovaná televízia štátna, kde
teda skupina odborníkov, alebo novinárov bude sa k týmto veciam vyjadrovať, v tomto
prípade je fajn, že v tejto veci sa pristupuje takto širokospektrálne, tzn. zapojením verejnosti.
Mojím odporúčaním v tomto smere je len vyslovenie, aby, aby sa ustanovila nejaká, nejaký
spôsob, akým vyhlásiť naozaj tých najúspešnejších športovcov, pretože tých nominácií je aj
v tomto materiály veľmi veľa. Tých úspechov je naozaj veľmi veľa tých športovcov. Určite
každý z nich by si to zaslúžil, ale hovorí sa, že vyhrať môže len jeden, čo je vždy
nepopulárne, alebo len niektorý, takže bol by som veľmi rád keby, keby už tohto roku nie, ale
budúci rok, keď sa bude takáto vec pripravovať, aby teda, myslím si, že bolo by fajn, keby
boli jasne stanovené kritériá na základe ktorých, alebo teda skupina ľudí, ktorá rozhodne
o tom koľko športovcov budeme mať, v akých kategóriách a akým spôsobom odmeňovaných.
Toľko len. Ďakujem pekne. Nemám žiadny pozmeňovací návrh, len do diskusie som chcel.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať za návrh.
Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 18 pristúpime k Udeleniu ocenení najúspešnejším športovcov, športovcom,
športovým kolektívom za rok 2018 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 19 pristúpime k majetkoprávnym záležitostiam
Bod č. 1 – Apoštolská cirkev na Slovensku – priamy predaj prebytočného majetku
Otváram diskusiu. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Ďakujem pekne. Ja by som rád v tejto súvislosti tlmočil návrh komisie výstavby, ktorá sa
týmto samozrejme zaoberala na svojom zasadnutí. A zároveň samozrejme doporučjem, aby
sme schvaľo... schválili teda tento materiál v zmysle odporúčania stavebnej komisii. Komisia
odporučila zrušiť uznesenie MZ č. 72/2018 zo dňa 26. 04. 2018 a vyradiť budovu
spoločenského pavilónu pri ZOS na Ulici Jovickej 66 v Rožňave, postavenej na pozemku
parcelného čísla atď., atď. zo zoznamu prebytočného majetku mesta. Vysvetlenie je veľmi
jednoduché. Pozemok na ktorom sa samotná budova nachádza je z hľadiska budúceho rozvoja
v danej oblasti, danej zóny veľmi zaujímavá. Je to pozemok, ktorý sa dá využiť spolu s tou
bodovou v budúcnosti na viaceré, viaceré možnosti, ktoré teda tento priestor umožňuje
počnúc parkovacou, parkovou úpravou a nejakou parkovou zónou, končiac bytovou
zástavbou ako takou, vzhľadom na charakter toho objektu ako takého. Takže my považujeme
tento pozemok za strategický a z toho dôvodu by sme boli veľmi radi, keby sa táto budova
nepredávala a takýmto spôsobom sa postavilo aj k tomuto pozemku ako takému. Ďakujem
pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Ukon... ešte pán Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem. Ja len chcem za komisiu finančnú, podnikateľskú a správu mestského majetku tiež
súhlasiť s odporučením komisie výstavby tak, ako sa to píše v priloženom materiály.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán Kováč nech sa páči s faktickou poznámkou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prepáčte. Aby to bolo legislatívne v poriadku mal by som dať hlasovať za túto alternatívu.
Áno. Takže chcel by som, aby sme hlasovali za túto alternatívu. Za odporúčanie komisie
výstavby. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Kováč ešte.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som teraz dal hlasovať za zrušenie uznesenia MZ č. 72/2018. Vyradiť budovu
z prebytočného majetku mesta.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem poprosiť sa prihl... sa prihlásme sa dobre? Nech sa pá... pán Bischof nech sa
páči.
p. poslanec Mgr. Matáš Bischof
Ďakujem za slovo. Dneska, dneska som vôbec nechcel diskutovať k žiadnemu bodu, ale zase
aby sme nerobili Jánošícku politiku. V návrhu uznesenia je MZ schvaľuje. Nič iné. Pán
Balázs súhlasím s vami, to je asi prvý, prvý krát, ale áno. Materiál nepustí ako hovorí veľký
mysliteľ národa Slovenského máme to tu biele na čiernom. Čiže takto. To čo je v materiály.
Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Keď môžem poprosiť pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len chcela vysvetliť stanovisko komisie výstavby. To, že komisia odporúča zrušiť
uznesenie MZ č. 72/2018. Týmto uznesením bol schválený zámer predať majetok priamym
predajom pre Apoštolskú cirkev. Čiže toto je návrh komisie výstavby a zároveň aby sa táto
budova vyradila zo zoznamu prebytočného majetku a aby sa teda ne... aha ďalej to tam nie je.
Len, áno odporúča zrušiť uznesenie, ktorým bol schválený zámer predaja a vyradiť zo
zoznamu prebytočného majetku.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Kováč s faktickou poznámkou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Asi by to malo byť naformulované ináč. Komisia výstavby
neodporučuje predaj pozemku ako takého a v ukladacej časti, alebo teda navrhujeme, aby
uznesenie č. 72/2018 bolo zrušené. A to sú dve veci. Áno. Takže my v jednej veci, v dru...za
druhou vecou si stojím a doplnil som prvú vec a to že nedoporučujeme predaj tohto pozemku
ako preb..., resp. k tejto nehnuteľnosti.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja som mal v podstate taký istý návrh ako, podobný návrh ako kolega Karol Kováč s tým, že
hlasovať za... odporúčanie finančnej je komisie a doplniť zrušením uznesenia, čiže to je
v podstate to isté len. Čiže podporujem v postate Karolov návrh. Hej.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ešte stále ak dávam teda pozor nedošlo k tomu, že by sa menilo, menil návrh na uznesenie.
Stále je tu len jedna táto verzia. Tak schvaľuje. A áno, dávam návrh, aby sme postupovali
podľa materiálu teda schvaľuje. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani kontrolórku o vyjadrenie.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Môj názor je, že mali by sme asi 2x hlasovať. O dvoch veciach. Lebo zámer bol zverejnený,
hovoríme o priamom predaji majetku. Teraz keď máme názor, že nechceme predávať tento
majetok, mali by sme hlasovať o tom, či ho chceme naozaj predať, či nie, lebo ten zámer
visel. A druhá vec je, aby sme zrušili aj to uznesenie o prebytočnom majetku, lebo čisto
teoreticky my sa môžeme po pol roku k tomuto materiálu vrátiť a znovu riešiť predaj tejto
budovy. Hej, čiže ja by som tak navrhla, ako tu aj bolo povedané. Najprv hlasujme o návrhu
či predávať tento pozemok tak, ako je to uznesenie. A keď prejde že nepredať, tak potom ešte
hlasujme o uznesení za k... komisia výstavby zruší to uznesenie, ktorým to bolo zaradené do
prebyto... do, do zoznamu prebytočného majetku.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Dočkal som sa. V zmysle záverov zo včerajšieho pracovného stretnutia
akým spôsobom postupovať pri hlasovaní, lebo tiež tam bolo v tomto veľa nejasností
navrhujem v súlade s predloženým bodom rokovania hlasovať proti priamemu predaju a do
ukladacej časti MsÚ pripraviť materiál na ďalšie zasadnutie MZ v zmysle odporúčania
stavebnej komisie. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Som viacej naklonený teda návrhu pani kontrolórky a viem si ho osvojiť
nakoľko by sa vyriešili jednou ranou 2 muchy, ale procedurálne návrh, ktorý navrhol pán
Drengubiak je tiež je pre mňa prijateľný ako poslanca. Takže vzhľadom na to, že som
predsedom komisie tak sa prikláňam k návrhu, alebo teda reprezentujem návrh komisie ako
takej, takže sa prikláňam a osvojujem si názor a návrh pani hlavnej kontrolórky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Tak teraz si to dáme do poriadku, lebo tu toľko návrhov padlo, ale pán Kováč si
myslím, že asi prvý dal. Takže poprosím pána poslanca Kováča, aby zopakoval text svojho
návrhu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ja som tlmočil názor stavebnej komisii, ktorá doporučuje neschváliť priamy predaj
budovy spoločenského pavilónu a zrušiť uvedené uznesenie MZ č. 72/2018.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať za návrh pána Kováča. Takže navrhuje sa tu zrušiť toto
hlasovanie, lebo viacerý asi už mali ste to pomýlené, že čo vlastne sa deje.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Páni poslanci ale jedným uznesením, či jedným hlasovaním neviete obidve uznesenia
schváliť. Lebo keď budete hlasovať proti predaju, tak hlasujete aj proti vyradeniu
z prebytočného majetku. Preto sa nedá na... jedným hlasovaním.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže ja navrhujem, aby sme najskôr hlasovali o predať, alebo nepredať. Takže poprosím pán
primátor, keby si dal hlasovať, či tento prebytočný majetok, resp. v zmysle... Zrušilo sa
hlasovanie o tomto a navrhol, a ideme hlasovať opätovne o tom, či schválime, alebo
neschválime priamy predaj budovy.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže. Dobre takže by sme dali, dal by som hlasovať či.... Dobre takže prejdeme na
návrh poprosím pána poslanca Drengubiaka, aby zopakoval text svojho návrhu.
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby sme uvedený materiál neschválili, tzn. aby sme boli proti
a v ukladacej časti MsÚ pripraviť materiál v zmysle odporúčaní stavebnej komisie na
nasledujúce zasadnutie MZ. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Neschváliť tzn. že keď je v materiály schváliť tak treba hlasovať proti, červené stlačiť. To už
sme si tu vysvetľovali 17x. A jak, jak chceš aby dal návrh, aby si to neschválil ešte mi
povedz.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ale zatiaľ len pozmeňovacie návrhy, len za tie sa hlasovalo. Hej. Čiže ešte je tu návrh tento
na uznesenie hlasovať len za predaj. Takže ešte raz treba dať hlasovať.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Tak keď môžem upokojiť pánov poslancov, aby sme si dali trošku. Zato je to dôležité
čo som na začiatku povedal, že na tom formálnom sme sa na dačom dohodli a potom prídu
také pozmeňujúce a vlastne tí noví poslanci majú trošku problém s tým, že teraz ako, alebo čo
ako, lebo nie, nie je to... Nevadí. Takže teraz ideme ku návrhu. Pozmeňujúce sme už
odhlasovali. Takže hlasujeme o návrhu ako je v materiály, na uznesenie ako je v materiály
19/1. Prosím hlasujte. Takže poďme hlasovať za návrh na uznesenie, už som mimo aj ja, keď
sa hádajú ľudia nemusím to. Už sa dohodnite. Prosím hlasujte o materiály.
Za 0, proti 13 poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne.
Bod č. 19/2 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – priamy predaj
pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tak skúsim to teraz tak vysvetliť, aby sme zase neurobili nejaké chyby. Materiál je
naformulovaný tak, že teda ideme predávať pozemky, ale komisia územná, aj komisia
finančná dali odporúčanie nepredávať. Čiže, čiže ja dávam teda v zmysle odporúčaní komisií
návrh, aby sme hlasovali proti predaju. A ten dôvod, prečo sme proti predaju, je že tam tá
odporúčacia časť, o ktorej môžeme hlasovať osobitne, alebo mali by sme hlasovať osobitne,
že chceme aby MsÚ zistil, aké pozemky vlastní samosprávny kraj na území mesta a že by sme
tieto pozemky zamenili. Teda nebudeme predávať pozemky samosprávnemu kraju pod
komunikáciami, ale vymeníme ich za ich pozemky, ktoré nám môžu niekedy, niekedy by sme
ich mohli potrebovať. Čiže, čiže odporúčanie je pri tomto hlasovaní hlasovať proti ak teda
nechcete a potom ešte samostatne by som dal teda hlasovať o odporúčaní, alebo ukladacej
správe. Ak, ak teda s... ak teda to prvé hlasovanie bude proti, tak potom má zmysel dávať tú
ukladaciu správu.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Ďakujem pekne za slovo. Ja len k tomu záveru stavebnej komisii k tomuto celému. Nie je táto
záležitosť, resp. ten postoj komisii nie je smerom k tomu, aby sme nevyšli VÚC-čku v ústrety.
Samozrejme máme tak isto ako oni evidentný záujem vysporiadať si pozemky a určite by
nemalo byť nejakým spôsobom na prekážku tieto veci vyriešiť hladko a jednoducho pod
našimi pozemkami. Ale zase na druhej strane javí sa nám hodne, hodne nespravodlivé voči
nám a nefér, aby sme my za cenu 1 eura predali také veľký pozemky a na druhej strane vieme,
že VÚC tu má pozemky, alebo teda má možnosti, akým spôsobom by to mohlo vyvážiť,
vyvážiť v nejakej reálnej cene. Takže preto ten náš návrh bol aby sa mesto tým zaoberalo.
Vyvolalo jednanie s VÚC-čkou, tlmočilo tento názor a navrhlo nejakú protihodnotu, ktorú by
mesto mohlo takýmto spôsobom získať výmenou za pozemky pod komunikáciami. Ďakujem.
Toľko na vysvetlenie.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno presne tak súhlasím. Jednoznačne. Veď, veď máme ľudí na MsÚ, ktorí sa tejto záležitosti
vedia pove... venovať, vedia pripraviť zhruba podobnú rozlohu pozemkov VÚC v okolí
Rožňavy, o ktoré by sme mohli mať záujem. Takže tiež si myslím, že jednoznačne proti. Za 1
euro 7,8 ha predať za 1 euro nevidím dajaký, dajaký dôvod tohto kroku unáhleného.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Chcem sa iba spýtať pani prednostky, resp. pani hlavnej kontrolórky či je to z formálneho
hľadiska v poriadku, že, že teda prebehne najprv jedno hlasovanie, kde je teda predpoklad, že
budú, bude väčšina poslancov proti a potom ešte hlasovať o ukladacej správe. Lebo väčšinou
tá ukladacia správa je, že sa niečo schváli a súčasťou toho schválenia je ukladacia správa.
Tuná môže nastať situácia, že, že bude vlastne akože proti hlasovanie, ale zároveň by sa ešte
následne za tým hlasovalo o ukladacej správe.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja tam nevidím v tom problém. Lebo vlastne nepredám, alebo nesúhlasíme s odpredajom
pozemku, ale zároveň budeme ďalej konať určitým spôsobom. Takže ja si myslím, že nie je to
v rozpore s tým o čom sa bude hlasovať.
p. primátor Michal Domik
Pán Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja len takú malú poznámku. Mne v tomto bode programu sa stratili prílohy, nemám tu ani
mapku, ani fotku, čo som v minulosti žiadal, že pokiaľ budeme jednať o nejakých pozemkoch
poprosil by som zreteľnú prílohu. Tzn. mapku a, a aj fotku daného pozemku. Keď sa s tým
reálne budeme zaoberať, aby sme vedeli o čo ide, aby sme nepredávali len tak, lebo každé
KN-ko vyhľadávať v počítači to by mi zabralo asi pol dňa. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
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Ja by som len chcel upozorniť, že sme sa dohodli, že nebudeme predávať, tak zato asi tú
mapku zbytočne nebudeme, keď nejdeme predávať tie pozemky. Sme sa rozhodli tak, že
nebudeme ich predávať. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Keby som mohol poprosiť. Ja by som navrhoval stiahnuť celý bod a MsÚ, už rokujeme každý
mesiac, takže MsÚ nech pripraví na najbližšie zastupiteľstvo návrh pozemkov VÚC, za ktoré
by malo zmysel zameniť tieto pozemky. Lebo keď to teraz budeme hlasovať proti, tak pol
roka to ne... ne...nevie ísť do zastupiteľstva. Takže stiahnuť a o mesiac môžeme o tom
hlasovať.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som len, by som dal za dosť svojej funkcii v komisii, citoval uznesenie
komisie: komisia neodporúča priamy predaj pozemkov v k. ú. Rožňava. Komisia odporúča
vypracovať materiály, resp. zoznam pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré by mesto mohlo
vymeniť vo vlastníctve KSK. Rozdiel je v tom, že, že my pripravíme materiál a požiadame
o zámenu pozemkov na jednanie VÚC, ale teraz dáme jasne najavo, že za euro určite ich
nepredáme tie pozemky. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Pán Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Moja poznámka už asi nebude dôležitá, keďže pán kolega Balázs podal určitý návrh
a s ktorým sa stotožňujem, takže môj komentár už nebude. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Pán Balázs nech sa ....
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bol návrh na hlasovanie. Tak, na stiahnutie, takže treba hlasovať. Aha, pardon.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, ukončujem diskusiu. Dám, áno, áno. Len som musel
diskusiu ukončiť. Ešte nie? Jaj, aha, dobre, dobre. OK. Poprosím pána poslanca Balázsa, aby
zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Navrhujem stiahnuť uvedený materiál z rokovania. MsÚ pripraviť do najbližšieho
zastupiteľstva pozemky v majetku VÚC, návrh pozemkov v majetku VÚC na zámenu
pozemkov.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať.
Za 14 poslancov, proti 2, zdržali, zdržalo sa 0 poslancov.
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Takže ideme k bodu č. 19/3 M. Kováč , Okružná 22 Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Komisia výstavby a územného plánovania odporučuje MZ schváliť priamy predaj pozemku.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nie je žiadny diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 19/4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja opäť tlmočím stanovisko komisie výstavby. Komisia výstavby sa
zhodla na odporučení zverejneniu zámeru priameho predaja predmetných pozemkov.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, alebo? Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som sa prihlásil do diskusie ešte z jedného jednoduchého dôvodu. Tlmočil som
samozrejme stanovisko komisie tak, ako je prezentované v materiály, ale na druhej strane mi
nedá povedať jednu vec. Možno je to blbosť, možno je to zbytočne nadnesené, ale myslím si,
že zo správ, ktoré sú v tlači a v rôznych médiách niektoré z miest na Slovensku s rozhodli pri
tejto kúpe, alebo pri odpredaji týchto pozemkov s Národnou diaľničnou spoločnosťou
rokovať s tým, že si pripravili vlastný návrh na cenu. Možno by stálo naozaj za zváženie a ja
to dávam do diskusie, do tohto pléna, či by nestálo za to, aby sme si nechali vypracovať
vlastný posudok a tento posudok predložili Národnej diaľničnej spoločnosti. Hovorím to aj
napriek tomu, že informácia na komisii bola teda, že Národná diaľničná spoločnosť povedala
údajne jednoznačne o tom, že buď bude za túto cenu, alebo vôbec, alebo vyvlastníme, čo sa
mi teda v celku nezdá, ale nech to teda vyznelo takýmto spôsobom. Takže myslím si, že by
možno stálo za to a opakujem ešte raz, je to môj návrh, moja iniciatíva, nechať si tieto
pozemky naceniť s vlastným znalcom a posunúť tieto ceny, pokaľ budú výhodnejšie pre
mesto pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ak môžem k tomu niečo ja. Tak jedná sa to, jedná sa tu o strašne malé pozemky,
dokopy sa mi zdá okolo 1 700 eu..., 1 700, koľko? 1 825 m2 takže neviem, že či 1, 2 eurá sa
nám oplatí ešte bojovať nad to. Lebo ešte by sme im, lebo ponúkajú nám 15 euro za m 2, čo si
myslím, že my v meste sme pred tým predávali a ten pozemok je tak isto roztrúsený a či sa
nám oplatí teraz ísť do boja s diaľničnou spoločnosťou, aby sme vydobyli 1 000, alebo 3 000
euro od nich viac. Tak len to je taký môj návrh, že aby sme im to predali a nemali s tým
problém. Tak ale dám, dám potom. Aha, prepáč. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ak dobre čítam návrh ceny je 1,2-násobok ceny v prípade, že to bude vyvlastňované. Máme
tu právne oddelenie, máme právnikov na MsÚ a myslím si, že vlastne tieto pozemky sa podľa
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platných zákonov dajú krásne zo strany štátu vyvlastniť, takže dostaneme o 20% menej ako
teraz. Stojí na zváženie, ako budeme hlasovať. Či chceme predať, alebo potom necháme si to
vyvlastniť a o 20% dostaneme menej.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Môj názor bol iný. Opakujem, bol to môj názor. Je to vec diskusie. Môj
názor bol, že možno, možno bude stáť za to mať inú ponuku, alebo teda iný súdnoznalecký
posudok, kde by bola cena B, lebo toto je cena A. A potom je samozrejme tá horšia cesta, keď
sa s národnou diaľničnou nedohodneme o 20% prepraliť, resp. menej dostať za tie pozemky.
Tu sú 3 veci a zdalo sa mi to vhodné diskutovať o tom samozrejme. Nie je to návrh na
uznesenie, je to vec na diskusiu, ktorú som dal. Takže ak by bol záujem týmto smerom, ak nie
je tu predložený materiál, o ktorom budeme hlasovať, predať, nepredať takže. Len som myslel
do diskusie. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja keby som mohol odporučiť, ja by som hlasoval za predaj, lebo ideme sa baviť o dajakých 2
– 3 tisícoch, ktoré možná budú, keď bez plánu ešte nevieme, že ako, ako, ako dosiahneme
vyššiu cenu, ale keď, keď nie tak budeme mať určite o 5 000 eur menej. Takže, takže nech
každý poslanec zváži, ako stlačí gombík.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
V minulosti už sme tu hrali ruletu za peniaze daňových poplatníkov, keď sme predávali
budovu hore na majetkoch a bol návrh, že stiahnuť tú budovu a že jednať a ponúkať, alebo
súťaž urobiť a nakoniec sme ju predali o 20% lacnejšie jak nám prvýkrát núkali. Takže by
som opatrne išiel. Je to seriózny návrh, o ktorom by som nepochyboval. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať za predaj.
Za 15 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.
Bod č. 19/5 Ing. M. Šoltés s manželkou Barbarou Šoltésovou, Edelényska 44, Rožňava –
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Keďže ani komisia výstavby, ani finančná komisia neodporučila schváliť zverejnenie zámeru
priameho predaja a teda komisia výstavby odporučila schváliť zverejnenie priameho
prenájmu ako komisia finančná sa stotožnila s týmto stanoviskom tak navrhujem, aby sa
hlasovalo proti predaju.
p. primátor Michal Domik
52

Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať.
Za 0 poslancov, proti 12 poslanci, zdržali sa 3 poslanci. Ďakujem.
Bod č. 19/6 VARY s.r.o., Šafárikova 91 Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Dal by som hlasovať za odporučenie komisie výstavby, ktorá odporučila MZ schváliť
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Chcem sa spýtať, či to je teda pozmeňujúci návrh, že či je to teda návrh bez tej ceny, alebo
vrátane tej ceny, ktorá je uvedené, aby som teda vedel, že. Lebo komisia výstavby odporúčala
schváliť a komisia finančná okrem toho, že odporučila schváliť tak aj navrhla kúpnu cenu 340
eur, čo je 20 eur za m2. Tak je to aj v tom uznesení čiže, čiže teda či tvoj návrh je len teda
hlasovať za toto uznesenie, alebo, alebo to máš pozmeňujúci návrh. Že hlasovať za predaj,
ale, ale nie za túto cenu.
p. primátor Michal Domik
Pán Ko...moment. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len na dovysvetlenie kolegovi Ocelníkovi. Komisia sa prioritne zameriava na to, či zo
strategického hľadiska pozemok predať, alebo nie. Nezaoberáme sa prvotne cenou. Cenou sa
zaoberáme druhotne, treťotne. Cenu nechávame na komisiu finančnej ako takej. Takže my
ako komisia sme doporučili predaj pozemku ako takého bez udania ceny, pretože sa
spoliehame na komisiu finančnú, že teda ustriehne cenu. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Keď mi to kolegovia vysvetlili tak môžem zmeniť môj návrh na odporúčanie komisie
finančnej. Prečítam to. Odporučila MZ schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta za kúpnu cenu vo výške 20 euro za m2.
p. primátor Michal Domik
Ide, jedná sa o pozemok 17 m2, aby sme tu neurobili dajaké veľké haló z toho. Dávam
hlasovať. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Bod č. 19/7 Marián Pampurík, Útulná 25, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny
nehnuteľností v katastri, v k. ú. Rožňava
Otváram diskusiu. Keď poprosím pán Kováč nech sa páči.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len prečíta opäť odporúčanie komisie výstavby. Komisia neodporučila
zverejnenie zámeru zámeny predmetných pozemkov, nakoľko sa nám to javí ako pre mesto
nevýhodné.
p. primátor Michal Domik
Pán Lach nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Na základe žiadosti navrhovateľa dávam návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže poprosím pána poslanca Lacha, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dávam návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania na základe návrhu navrhovateľa.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Prosím hla...
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nechce aby sa to prerokovalo. Netrvá na tom, čiže.
p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo a 0 poslancov. Ďakujem.
Bod č. 19/8 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice – kúpa
pozemkov do majetku mesta
Otváram diskusiu. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Komisia výstavby odporučila kúpu predmetných pozemkov do majetku
mesta, nakoľko ide o sceľovanie pozemkov v okolí technických služieb, prístupových
komunikácií a samotných pozemkov pod a okolo technických služieb. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Bod č. 19/9 firma HorMIx, s.r.o., Ružová 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho
prenájmu miesta na osadenie reklamného zariadenia
Otváram diskusiu. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Komisia odporúča poslancom MZ hlasovať proti priamemu predaju,
priamemu prenájmu miesta na osadenie jednostranného reklamného zariadenia. Je to hlavne
z toho dôvodu, že sa to tam esteticky nehodí. Je to tam jak päsť na oko a nerobilo by to dobrú
krv, keby sa rozšírilo, že teda takýmto spôsobom by mali vyzerať reklamné pútače, resp. tam
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by sme mali osadzovať reklamné pútače. Takže aby sme nejak predišli smogu z billboardov
a reklamných plôch, tak sme sa zhodli, že budeme, doporučujeme hlasovať proti.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.
Za 1 poslanec, proti 12 poslanci, zdržalo sa 1 poslanec.
Bod č. 19/10 Kapa – press spol. s r.o., Dunajská 10, Košice – zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemkov mesta
Prosím o diskusiu. S faktickou poznámkou pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Chýbali by, alebo bodli by nejaké grafické návrhy, ako budú tie stánky vyzerať, pretože
v minulosti sme mali po meste hrozné stánky a už pri tomto schvaľovaní by som chcel
schváliť, ako ten stánok bude vyzerať. Čiže nielen abstraktne schváliť plochu, ale aj
konkrétny stánok. Preto by som požiadal stiahnuť tento návrh. Alebo dávam návr... dávam
návrh stiahnuť tento bod z rokovania. Dokončil som. Nemám čas.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len na vysvetlenie rozdielu alternatívy 1 a alternatívy 2. Alternatíva 1 je
o tom, že by sa umiestnil naspäť stánok na Námestie baníkov vedľa tribúny a alternatíva 2 je,
že by tie stánky zostali rozmiestnené tak, ako v súčasnosti sú, je. Tzn. že na námestí by sme
nedali žiadny, že by teda nebol žiadny novinový stánok. Komisia pristúpila, resp. sa zhodla na
tom, že z estetického aj funkčného hľadiska tam ten stánok nepatrí na to námestie. Takže
preto komisia odporúčala alternatívu 2 – aktuálny stav zverejnenia zámeru priameho
prenájmu pozemkov mesta pod novinovými stánkami.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pána poslanca Ocelníka, aby zopakoval text svojho návrhu.
p. poslanec Roman Ocelník
Takže dávam návrh na stiahnutie tohto bodu programu z rokovania. A čo som vtedy v časovej
tiesni nestihol, keďže už som bol vypípaný dopĺňam – tento materiál predložiť ešte raz na
rokovanie, ale už s doplnením o presné grafické vizáže, ako budú vyzerať tie stánky. Aby sme
vedeli. Fotky, alebo grafická vizáž to je v podstate jedno. Takže toto by som požiadal.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať za návrh pána Ocelníka.
Za 4 poslanci, proti 11 poslanci, zdržalo sa 0 poslancov.
Takže otváram diskusiu k návrhu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Takže.
Áno podľa alternatívy č. 2. Takže dávame hlasovať za alternatívu č. 2. Nech sa páči.
Ďakujem.
Za 12-ti poslanci, proti 1 poslanec, zdržalo, zdržali sa 2 poslanci.
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Bod č. 19/11 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 65/2016 zo dňa 28. 04. 2016
Otváram diskusiu. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Komisia výstavby odporučuje mes.... odporučila MZ zrušiť predmetné
uznesenie. Tzn. hlasovať za.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Ukončujem diskusiu, dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
K bodu rokovania č. 19/12 Ing. Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava – zrušenie časti
uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29. 06. 2017
Otváram diskusiu. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Komisia výstavby stiahla z rokovania tento materiál nakoľko je potrebné preveriť si tam
viacero skutočností. Hlavne čo sa týka polohy samotného, samotného pozemku. Mali sme za
to, že meníme pozemky pod cestou a pod chodníkom, resp. pod cestou len za pozemky, ktoré
sú za plotom a nevymenili sme chodník, alebo pozemky pod chodníkom za tie isté. Naša
komisia sa rozhodla navrhnúť stiahnuť tento materiál z rokovania MZ.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku o vysvetlenie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My sme na základe stanoviska komisie výstavby kontaktovali geodeta, ktorý vypracoval
geometrický plán. Máte to doplnené aj v dôvodovej správe, že bolo teda preverené, že
pozemok, na ktorom sa nachádza chodník, je odčlenený geometrickým plánom. Tzn. vidíte ho
aj na grafickej prílohe. Medzi zelenou a ružovou časťou je úzky pás pozemku, na ktorom je
chodník.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som sa prihlásil len, aby som si preveril. Tzn., že my tým pádom máme ošetrený aj
chodník, aj tú časť komunikácie tak, ako sme mysleli, že to pôvodne je. OK. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Nikto sa nehlási do diskusie. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem prečo sa ruší vecné bremeno. Tomuto nerozumiem akú to má súvislosť s tými
rozlohami.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nemá žiadnu súvislosť s výmerou zamieňaných pozemkov. Na pozemku vo vlastníctve
mesta, ktorý zasahuje do dvora pani Piaterovej je umiestnený stĺp, na ktorom je osvetľovacie
teleso verejného osvetlenia. Komisia výstavby ešte v predchádzajúcom období uložila, aby
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bolo zriadené vecné bremeno, že teda bude povinná pani Piaterová strpieť aj tento stĺp. My
sme ale zistili, že stĺp nepatrí mestu, ale patrí Východoslovenskej distribučnej, preto je
bezpredmetné zriaďovať toto vecné bremeno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Už takto chápem, ale s rozlohou nemalo súvislosť.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
K bodu rokovania č. 19/13 Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov
v katastri, v k. ú. Rožňava
Otváram diskusiu. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja opäť budem tlmočiť len názor komisie výstavby, ktorá odporučila MZ schváliť materiál
tak, ako je predlžený s tým, že zároveň odporúča, aby v zmluve boli uvedené, že ak mesto
bude chcieť na uvedených pozemkoch usporadúvať verejné podujatia, tak ich usporiadanie
bude nájomca tolerovať a súhlasiť s nimi. Napr. vatra mieru, alebo teda povstalecká či ako sa
volá.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Stratil som sa. Cena je 40 a 26? Lebo pôvodne tam bolo 70 a 35 a, a teraz aktuálna cena nie
je, je tam vybodkované. Takže. A za akú cenu? Za čo ideme hlasovať. Musíme vedieť cenu,
keď ideme hlasovať. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Pán Kuhn na vysvetlenie.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja sa priznám, že v tom čase, keď komisia prerokovávala tento bod tak som musel odísť na
chvíľu. Takže, takže nemám to vo svojich poznámkach, ale bolo to myslím v, v... musel by
som sa pozrieť do zápisu finančnej komisie, lebo tam to... Prosím? Nebolo? Aha.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku o vysvetlenie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Na finančnej komisii prebehla diskusia k tomuto bodu, zaoberali sme sa práve aj tou
možnosťou, aby sme mali garantovanú voľnú plochu v prípade, ak chceme usporiadať
kultúrne podujatia, ale komisiu už teda sa nevyjadrila, alebo nepotvrdila, že či platia tieto
ceny, ktoré boli v poslednej súťaži, keďže súťaž bola neúspešná. Tam bolo 35 eur za ha ročne
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v prípade trvalého trávneho porastu a 70 eur za ha ročne v prípade ornej pôdy. Takže ak
niekto z poslancov navrhne túto cenu, bude sa za ňu hlasovať.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja len na doplnenie informácií pani prednostky, že tak ako bol
materiál predložený do komisií listom zo dňa 28. 06. 2018 nám oznámili, že Korporatera, že
má záujem užívať prenajaté pozemky aj naďalej na základe uznesenia MZ č. 15/2018 bola na
nájom predmetných pozemkov vyhlásená dňa 11. 10. obchodná verejná súťaž, do ktorej sa
neprihlásil žiadny účastník tzn., že bola neúspešná. V tej verejnej súťaži ponúknutá výška
nájomného nemohla byť nižšia ako 70 euro za ha, aby som ťa dostal do obrazu pán a nižšia
cena ako 35 eur za ha v prípade trvalého trávnatého porastu. Tzn., že neboli ochotní, alebo
nepristúpili na tieto ceny nájmu. Ináč pre váš obraz pokiaľ sa jedná o sčítanie všetkých cien
a všetkých súm za prenájom pozemkov vychádza to plus, mínus prínos pre mesto zhruba 860
euro. Tzn. že keď, ak Korpore prenajmeme všetky tie pozemky za tieto ceny 70 euro za ornú
pôdu a 35 euro za trvalý trávnatý porast príjem do kasy je 861,70 euro.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja mám návrh, ktorý som chcel pôvodne predniesť na finančnej komisii, ale teda hovorím,
žiaľ v tom čase som musel odísť z komisie na chvíľu. Ten môj návrh bol 48 eur a 31 eur.
A teda keby sa niekto zaujímal, že prečo som si vycucal z prsta tieto 2 sumy tak ide o 20%
navýšenie toho pôvodného, tej pôvodnej sumy. Tie, tá pôvodná suma bola, bolo 40, 40 a 26.
Čiže 40 o 20% navýšené je 48 a 26 o, o 20% navýšené my vyšlo tých 31 eur. Čiže to dať ako
tú, ako tú minimálnu sumu do obchodnej verejnej súťaže. Čiže zopakovať obchodnú verejnú
súťaž a, ale s týmito sumami. Keďže, keďže pri, keďže na tie, tie pôvodné sumy, ktoré sme
navrhovali proste sa zdá, že asi boli prestrelené. 70, tých 70 a 35. Prosím? No ja som tam to
nevedel predniesť. Ja som si to dal do poznámok na zastupiteľstvo. Odišiel som z dvoch
bodov som, som odišiel, takže na tých dvoch bodoch som nebol. A teda... Jaj zabudla na tú
verejnú súťaž? Tak neviem. Môžeme ju zopakovať s tými istými sumami. Ja sa, ja ako
netrvám na týchto, len to bol môj návrh.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Možno nám pomôže pán Halyák.
p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Nechcem tu vystupovať ako hovorca Korpory, ale z telefonickej
komunikácie teda vyplynulo s nimi to, že tam skôr ľudský faktor zlyhal ako by nepristúpili na
tie ceny. Nemám to nejak preukázané, ale len to čo mi bolo povedané teda.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Jedná sa o poľnohospodársku pôdu tzn. vie ju prenajať len poľnohospodár. Vie ju prenajať.
Tá poľnohospodárska pôda je roztrúsená, ideálne je, keby si ju prenajala Korpora, lebo na
nich hospodári. S vysokou pravdepodobnosťou berie na ne dotácie. Tým pádom, keď berie na
ne dotácie tak, tak, tak ju musí mať v nájme, lebo, lebo, lebo potom má jeden obrovský
problém nielen s týmito pozemkami, ale aj s ostatnými. Keď, keď je takýto návrh, že Korpora
má o to záujem a chce to prenajať, len tú súťaž aby sme vypísali ešte raz, tak ju nechajme ako
je a vypíšme ju. Lebo iný to prenajať ako poľnohospodár nevie. A, a tuná sa bavím... možno
keby sme ich rozbili tú súťaž na menšie časti tak viac poľnohospodárov sa vie prihlásiť, ale
v takomto prípade pravdepodobne len Korpora sa prihlási. Takže keď, keď, keď je takáto
dobrá vôľa z ich strany tak ešte raz v týchto cenách vyhlásiť. Jedná sa o dlhodobý nájom tak
treba to takto spraviť podľa môjho názoru.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mne to pán kolega nedá. Ja vám poviem jednu informáciu. Z celej tej výmery je podľa
katastrálnej mapy orná pôda len 10,3 ha. Zvyšok je trvalý trávnatý porast, ostatné plochy
a stavebné pozemky dokonca aj. Len pre zaujímavosť. Len pikoška.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len toľko, že je to súčasťou komplexu, alebo výmery, veľkej výmeru, ktorú obhospodaruje
Korpora. Tieto naše pozemky. A keby aj to prenajal niekto iný, tak možno by mal aj problém
s prístupom a ďalšie veci, v teréne vytýčiť hranicu atď., atď. Hej. Čiže pokiaľ Korpora má
záujem treba im to prenajať, lebo potom ťarcha starostlivosti o tieto pozemky zostane nám
a mestské firmy nemajú v predmete nájmu poľnohospodársku činnosť. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca
Kuhna, aby zopakoval text svojho pozmeňujúceho návrhu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ale v svetle tých informácií, ktoré tu zazneli by som potom teda to zmenil na návrh na
uznesenie s tým, že MZ schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže presne podľa tých
istých pravidiel ako boli už raz schválené. Ak je teda problém len v tom, že, že teda niekto,
niekto si to neodsledoval a nepodal včas ponuku, tak toto zopakujme s rovnakými
podmienkami. Áno. Áno. Tak. Tak.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať za návrh pána poslanca Kuhna. Ďakujem.
Za 13-ti poslanci, proti 0, zdralo sa 0 poslancov.
Dávam hlasovať za celkový návrh podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov
mesta. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
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K bodu rokovania č. 19/14 Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie
majetku mesta do správy
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
K bodu rokovania č. 19/15 Základná umelecká škola, Ulica akademika Hronca č. 3490/9B,
Rožňava – odňatie budovy zo správy
Otváram diskusiu. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Tak ako som už avizoval pri tom bode, keď sa, keď sa vlastne rušilo VZN o tom, že,
že táto budova sa využíva pre účely ZUŠ-ky, tak v tomto bode, ktorý sa týka teda správy
budovy navrhujem doplniť uznesenie o ukladaciu časť v tomto znení – je to na základe
odporúčania komisie výstavby a finančnej komisie, ktoré, ktoré sú v materiály uvedené a tak
isto je v tomto, v podobnom znení je aj uznesenie Rady školy pri ZUŠ. MZ ukladá MsÚ
vypracovať informačnú správu o technickom stave budovy, odhad finančných nákladov na
rekonštrukciu a hľadať vhodné finančné zdroje na rekonštrukciu tak, aby budova po
rekonštrukcii mohla byť následne vrátená do správy a užívania ZUŠ. Môžem potom vlastne
celé to uznesenie poslať, poslať e-mailom. Robím to na základe toho, že teda na pracovných
stretnutiach som mal pocit, že panuje celková zhoda, že nejdeme zobrať definitívne túto
budovu, nejdem ju, mesto ju nejde predať, mesto ju nejde využívať na nejaké iné účely, alebo
ani prenajímať. Problém je v tom, že, že sú tam dlhodobé technické problémy. V minulosti
bol problém s kúrením. Ten sa podarilo čiastočne vyriešiť, bol tam problém s elektrikou,
ktorý sa tiež riešilo, ale je tam problém aj s oknami, so zatekaním strechy atď. Takže ten
problém sa tlači pred, pred sme tlačili pred sebou. Teraz sa našlo náhradné riešenie, ktoré nie
je ideálne z pohľadu ZUŠ-ky, že dostala do správy CVČ, kde a spravilo pódium, ale, ale tá, tie
priestory nie sú, nie sú optimálne, ani, ani proste ten model, že budú mať niektoré akcie na
radnici tiež nie je ideálny, lebo tam budú musieť rozkladať tie nástroje, skladať atď. Čiže tá
budova na štítnickej je pre fungovanie ZUŠ-ky dosť dôležitá kvôli tej koncertnej sále.
Možnože tie ostatné priestory by neboli až tak podstatné, ale tá koncertná sála, kde môžu mať
stále rozložené nástroje, kde môžu proste nacvičovať divadelné predstavenie a pod., je pre
nich dôležitá pre ich fungovanie. Zároveň teda je potrebné, aby tá budova spĺňala nejaké
podmienky, aby, aby nám nehrozilo každú chvíľu od hygieny, alebo od niekoho, že tú budovu
zavrú, lebo nespĺňa podmienky, resp. aby sa tam nestal nejaký, nejaký úraz spôsobený práve
zlým technickým stavom budovy. Sme si zároveň všetci vedomí, že to nebude také ľahké
a nebude to krátkodobá záležitosť. Keby to bolo také niečo, že vieme, že do roka a do dňa sa
to spraví tak asi nie je potrebné odoberať budovu zo, zo, zo správy a, a rušiť tam to elokované
pracovisko, či ako sa to nazýva. Takže, takže preto sa ten proces robí, aby to nemusela ZUŠka platiť tú budovu, aj keď ju nevyužíva, ale ide, ide proste o deklaráciu, že, že chceme túto
budovu zrekonštruovať, chceme ju nechať v majetku mesta a keď bude zrekonštruovaná tak
bude zase vrátená ZUŠ-ke, aby ju mohla využívať. Myslím, že to je všetko, čo k tomu chcem
povedať.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte keď by ste mi mo..., by si mi mohol povedať termín informačnej správy. Do
kedy.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja to nechcem nejak termínovať. Proste aké budú kapacity MsÚ. Postupne treba urobiť,
zhodnotiť najprv technický stav, na základe technického stavu treba... takže to by som nechal
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na MsÚ akože. Dúfam, že sa to nebude odkladať akože roky, ale nechcem zase teraz povedať,
že do 2 mesiacov. Neviem pani prednostka keď povie, povie nejaký termín, ktorý sa jej zdá
uskutočniteľný.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Informatívnu správu o stave budovy žiadate preložiť.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
S tým, že budú tam aj vyčíslené náklady. Na to, aby sme vedeli vyčísli... ááá predpokladané?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No áno, nejaký odhad.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No, keď predpokladané nepotrebujeme projektovú dokumentáciu s rozpočtom. Takže do 2
mesiacov vám to vieme pripraviť.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Tak na, na aprílové zastupiteľstvo. Teda do aprílových komisií a na aprílové
zastupiteľstvo.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bavíme sa elektrika, kúrenie, strecha, okná zatiaľ odznelo, takže stavbári sedia na druhej
strane, ale bavíme sa o 400 – 500 tisíc eurách možná. Pri prvom čítaní rozpočtu sme, návrhu
nástroju rozpočtu sme videli, že chýba 1,1 milióna eur na rok 2019. Takže na toto
pravdepodobne nebude. Výzva žiadna na niečo podobné zo žiadneho ministerstva nie je.
Takže je tu predpoklad, že tá budova 2, 3, 4 roky nebude využívaná ZUŠ-kou. Čo s tou
budovou ďalej? Lebo aj jej údržba niečo stojí. Tá budova nie je v takom stave, aby sa nedala
na nič využívať. Takže skôr by som tu hľadal riešenie, že čo s tou budovou tie najbližšie roky.
Lebo ja nechcem byť pesimista, ale ja nevidím v najbližšom, alebo v 19 rozpočte, alebo
v rozpočte 2020 prostriedky na to, aby mesto z vlastných zdrojov to zrekonštruovalo. Takže,
takže čo s tým ďalej, s tou budovou. Aj nad týmto sa treba zamyslieť. Lebo to, že ZUŠ-ka
nebude za ňu musieť platiť a sa odsťahovala je dobré, ušetrí svoje zdroje, ale tá ťarcha mestu
zostáva. Treba aj B povedať. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No na to, aby sme povedali B potrebujeme počuť A, a to A je technický stav, aby sme vedeli
čo naozaj treba meniť a čo nie je nevyhnutné meniť a, a v akom rozsahu a koľko to asi bude
stáť. A potom môžeme si povedať, že, že či ideme to robiť napr. po častiach, že si povieme,
že tento rok spravíme strechu, alebo budúci rok spravíme, možnože tento rok nespravíme nič,
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budúci rok spravíme strechu, o 2 roky spravíme okná, o 3 roky spravíme niečo iné a potom to
bude prevádzky schopné. Alebo možno budúci rok bude nejaká výzva. Tento rok zrejme nie.
A to som povedal, že, že nepredpokladám, že tento rok sa to všetko urobí, ale môže sa, môže
sa napr. tento rok dať urobiť technická dokumentácia a hovorím, v priebehu roka môže byť
nejaká výzva, v ktorej sa to bude dať urobiť.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Komisia výstavby sa tým zaoberala aj v týchto, v tomto kontexte.
Pretože samozrejme jedna vec sú náklady na to, koľko by nás stálo tá, tá údržba, resp.
samotná rekonštrukcia tej budovy do nejakého stavu. Potom je tu otázka B koľko nás bude
stáť konzervovanie. Pretože tak, ako si povedal správne sú to náklady prevádzkové, resp.
náklady ako také a tá budova predsa len starne aj napriek tomu, že sa nevyužíva. Ale v, aj
v komisii výstavby najprioritnejšou myšlienkou bolo zachovať túto budovu v prospech ZUŠky do obdobia, kedy to bude, dokedy to bude únosné pre túto budovu aj pre nás
z bezpečnostného hľadiska s tým, že ako povedal Ivan, snahou bude aj našou, aby sme, aby
sme hľadali spôsoby v akých to prefinancovať. Možno prerozdeliť túto záležitosť na niekoľko
častí a možno, možno naozaj príde nejaká zázračná výzva budúci rok alebo o 2 roky, ktorá
pomôže to celé zrekonštruovať. Ale ten zámer je zachovať pre ZUŠ-ku túto budovu a naozaj
sa zaujímať o to, koľko bude stáť teda tá rekonštrukcia, príp. jej zakonzervovanie a na akú
dobu to bude. To určite áno, to máš pravdu, to bude jeden dôvod. A ďalšia záležitosť je, ono
keď to zoberiem z druhého hľadiska alebo z iného, iného uhlu pohľadu, mesto Rožňava má
niekoľko priestorov, ktoré môže využívať na spoločenské podujatia. Hej. Je ich veľa, myslím
si a to dávam aj ja nejakú myšlienku na resp. nejakého chrobáka do hlavy. Treba pouvažovať,
jakým spôsobom mesto nimi nakladá a akým spôsobom mesto je schopné tieto priestory
využiť, pretože čo je účelom, resp. čo je cieľom ZUŠ-ky? Mať pre seba k dispozícii priestor,
kde by mohli nacvičovať, resp. kde by mohli vyučovať všetky tie náležitosti, ktoré do tejto
veľkej plochy patria. Ale mesto vlastní aj iné plochy. A možno by stálo za zváženie aj tieto,
toto zvážiť využitie týchto plôch a týchto náležitostí, ale to je na inú diskusiu. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kuhna, aby zopakoval text svojho
pozmeňujúceho návrhu.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Takže teda, teda návrh je teda schváliť uznesenie v, v tom znení ako je predložené a + doplniť
ukladaciu správu v nasledovnom znení: MZ ukladá MsÚ vypracovať informačnú správu
o technickom stave budovy, odhad finančných nákladov na rekonštrukciu a hľadať vhodné
finančné zdroje tak, aby budova po rekonštrukcii mohla byť vrátená do správy a opätovného
užívania ZUŠ. Termín na, len na tú prvú časť, teda na, na technické, informačnú správu
o technickom stave budovy a odhad finančných nákladov termín do: aprílové zastupiteľstvo.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať za návrh pána poslanca Kuhna. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
62

Dávam hlasovať za celkový návrh už s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Kuhna.
Ďakujem.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
V bode č. 20 pristúpime k Správe o činnosti Mestskej polície za rok 2018
Otváram diskusiu. Pán náčelník nech sa páči.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, páni poslanci, dámy, páni. V súlade s uznesením
MZ č. 201/2000 predkladám správu o činnosti MP za rok 2018. Správa je chronologicky
rozčlenená na úlohy, ktoré sú pre MP najdôležitejšie tzn. úlohy, ktoré boli uložené MP
uzneseniami MZ, ďalej je vyhodnotená celková činnosť MP a to podľa plnenia hlavných úloh,
podľa plnenia ďalších úloh a v prílohách č. 1 a č. 2 máte štatisticky zhodnotené priestupky.
V prílohe č. 1 sú celkovo zhodnotené priestupky, ktoré MP v hodnotenom období plnila a v
prílohe č. 2 máte štatisticky vyhodnotené priestupky, ktoré sú, ktoré vyplývajú z porušenia
povinností VZN mesta a teda z interných právnych noriem mesta, ktoré tvoríte práve vy.
Stručne spomeniem, že všetky uznesenia MZ boli splnené. V súlade s uznesením MZ č. 130
z roku 2013 sme prijali v tom uplynulom roku teda 2 príslušníkov. Aj keď 1 príslušník nám
ku koncu roka odišiel .... lepšie platené miesto. Ďalej celkovo MP plnila úlohy v súlade so
zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii a v súlade s plánom činnosti na rok 2018, ktorý bol
schválený MZ. V rámci hlavných úloh bola udržaná úroveň spolupráce s PZ SR, boli
pravidelne realizované preventívne aktivity podľa Plánu preventívnych aktivít MP. Tieto
preventívne aktivity boli prevažne zamerané na viktimačnú prevenciu. Realizovali sme
viacero súčinnostných preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na dodržiavanie zákona
č. 219/1996, kedy sme sa zamerali na požívanie alkoholických nápojov maloletými
a mladistvými osobami. Kontrolovali sme povinnosti taxikárov a ďalších osôb v meste.
Celkovo MP, no ešte spomeniem stručne, že v rámci hodnoteného obdobia, teda roku 2018,
sme realizovali úspešný projekt Bezpečný domov, ktorý bol zameraný tak isto na viktimačnú
prevenciu a zameraný na seniorov a osoby zdravotne postihnuté, žijúce osamelé
v domácnostiach, v rámci ktorého sme montovali bezpečné, bezpečnostné retiazky do obydlí.
Poučovali sme tieto osoby, rozdávali sme bezpečnostné svetelné prvky reflexné. Tento projekt
sa stretol s podporou týchto osôb, ako aj celkovej širokej verejnosti. V rámci toho sme sa
preto rozhodli podať v roku 2008, 2018 teda ďalší projekt pod názvom Bezpečný domov II.
kde budeme nadväzovať na tieto preventívne aktivity. Ďalej sme podali projekt na zriadenie
miestnej občianskej poriadkovej služby, čo sú tzv. rómske občianske hliadky. Celkovo sme
vykonali 802 hliadok, realizovali sme, alebo objasňovali sme 2 422 priestupkov, čo je síce
o 475 priestupkov menej ako v roku 2017, ale v poklesu priestupkov došlo najmä v oblasti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tzv. dopravných priestupkov, kde sme znížili tento
počet priestupkov o 506. Naopak v oblasti porušenia povinností vyplývajúcich z VZN mesta
sme objasnili 1 225 priestupkov, kde máme o 114 priestupkov viac oproti roku 2017.
Sústredili sme sa tak isto na povinnosti držiteľov psov, kde sme objasnili až 109 priestupkov.
Podarilo sa nám odstrániť 24 vrakov z našich parkovísk, čím sme uvoľnili ďalšie parkovacie
miesta. Stručne asi toľko.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem pánu náčelníkovi MP za správu o činnosti MP za rok 2018. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nehlási sa nikto do diskusie. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať za návrh
na uznesenie.
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Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti MP za rok 2018. Nech sa páči
hlasujte.
Za bolo 8, proti 0, zdržalo sa 0. Čiže MZ berie na vedomie Správu o činnosti MP.
Ďalší bod, bod 21 je Plán činnosti Mestskej polície na rok 2019
Prosím pána náčelníka MP, aby teda predniesol plán činnosti.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem opätovne za slovo. Tento plán činnosti MP na rok 2019 je spracovaný v súlade
s uznesením MZ č. 130/2013, ktoré ukladá náčelníkovi MP spoločne s podaním správy za
predchádzajúci rok predložiť aj plán činnosti na nasledujúci rok. V tomto pláne máte
v textovej časti uvedené úlohy, ktoré bude MP plniť a ktoré nám vyplývajú z príslušných
zákonných noriem, uznesení MZ, rozhodnutia primátora a v prílohe máte tzv. kalendárny
plán, kde sú časovo rozdelené úlohy po jednotlivých mesiacoch. Stručne spomeniem, že
cieľom bude naďalej udržať výbornú úroveň spolupráce s PZ SR a tým spolupôsobiť pri
ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov nášho mesta, ako aj jeho návštevníkov.
Pripravujeme aktuálne ďalší projekt v rámci prevencie kriminality tento raz zameraný na
rozšírenie a modernizáciu kamerového systému. Projekt je vo vysokom štádiu
rozpracovanosti a pevne verím, že do 04. 03., kedy je termín, tak sa nám ho podarí, podarí
podať. Ďalej vypracovali sme po vzore minulého roka katalóg preventívnych aktivít MP,
ktorý sa strel s, s veľkým záujmom najmä u školákov a predškolákov. A naďalej budeme
pokračovať v zvyšovaní odbornej úrovne našich policajtov, či už v rámci asertívneho
správania, či odborných, streleckých, alebo bojových zručností. Pokiaľ nám to možnosti
dovolia a bude schválený rozpočet mesta tak ako je naplánovaný, tak sa pokúsime doplniť
toho jedného príslušníka, ktorý nám ku koncu roka odišiel. A pokiaľ bude o túto službu
záujem, lebo s tým sme sa potýkali v uplynulom roku, že sme o službu v MP nemali skoro
žiadny záujem. Ďakujem za pozornosť.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za prednesenie plánu činnosti pánu náčelníkovi MP. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Áno nech sa páči pán Ing. Karol Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Mne nedá prihriať si nejakú polievočku u pána náčelníka nejakú
protekciu malú pre seba získať. Myslím si, že opätovne sa vraciam len k tomu, že bodaj by sa
podarilo v tomto, resp. v najbližších rokoch nájsť nejaký vhodnejší priestor, kde by sa všetci
ešte pohodlnejšie zmestili, ako ste. Pretože no coment. Myslím, že MP nabrala vysoký
štandard, ktorý sa jej darí udržiavať. Tie starosti, ktoré máte s, s, s pracovníkmi sú bohužiaľ
na dennom programe aj inde, takže tomu sa asi nevyhneme. Ale dúfajme, že sa vytvoria
prostriedky na to a prostredie nato, aby teda MP mohla byť stále stabilnejšia a stabilnejšia.
Toľko. Ďakujem pekne.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nie. Ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2019. Nech
sa páči hlasujte.
Za hlasovalo 12 poslancov, nezdržal sa ani jeden. Uznesenie je schválené.
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Prejdeme k bodu č. 22. Bod č. 22 je Plán činnosti Mestského televízneho štúdia, s. r. o.
Rožňava
Obdržali ste materiál. Neviem. Bude ho niekto prezentovať? Nie? Otváram diskusiu k tomuto
materiálu. Prihlásil sa do diskuje pán p... do diskusie poslanec Zoltán Beke. Nech sa páči
máte, máš slovo.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Hneď na začiatku by som chcel poďakovať MTVŠ za tú prácu
a najmä konateľke, za tú prácu čo, čo ako vykonali za predchádzajúce obdobie, volebné
obdobie, kedy som mohol byť aj členom dozornej rady. Mnoho nových vecí sa zaviedlo a,
a myslím si, že, že s takýmto trendom, čo vieme aj vyčítať z plánu činnosti MTVŠ, tak len sa
skvalitní ako len naďalej práca televízie a, a viditeľnosť aj, aj viditeľnosť ich práce sa bude
rozvíjať a, a vždycky viac a viac ľudí bude môcť pozerať ich relácie. V, akože pláne činnosti
sú vypracované, alebo predpoklady, že, že trebárs čo mienia ako len robiť a ako. V tej časti
ako len spravodajstva a, a publicistiky by som doporučil, lebo sú tuná uvedené, že s akými
organizáciami ako len sa spolupracujú, alebo mienia spolupracovať a podávať informácie
z ich činnosti, tak tu trebárs vieme, že pri, pri vysielaní, alebo spracovaní programu
magazínoch, je, je magazíny sú tak v slovenskom, ako maďarskom jazyku, tak by som
doporučil, keď by ste nadviazali a myslím, že aj máte, len, len predpokladám, že sa zabudlo
len napísať, spolupráca s Csemadokom a s občianskym združením, trebárs Občianskym
združením Rákoczyho maďarského domu a ešte sú, sú nejaké tie aj ďalšie občianske
združenia, s ktorými spolupracujete a podávate informácie. Takže ohľadom toho by som mal
len, mal len takýto postreh. Čo sa týka spolupráci s inými médiami, tak aj tuná to píšete, že
spoluprácu s Garage TV a s inými médiami. Chcel by som upriamiť pozornosť a, a, ale aj ste
mali minulý rok možnosti ako len spolupracovať cez, cezhraničný styk City TV, Belváros
Lipotváros čo, čo majú ako len televíziu, čiže tú spoluprácu a tak isto by bolo možné
nadviazať styky aj s STV2, STV 1 najmä čo sa týka ako magazínov maďarských relácií. Aj, aj
tie by, aj tie by, aj to by bolo možno užitočné, aby sme si aj zviditeľnili Rožňavu aj ako
celorepublikovej, v celorepublikovom merítku. Asi, asi toľko by som chcel k tomu ako len
dodať a prajem, prajem aby sa vám naplnili, naplnil plán činnosti a aby, aby prosperovala
televízia ako len lepšie aj v budúcnosti. Ďakujem pekne.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za príspevok. Nasleduje poslanec Juraj Balázs.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som mal len takú malú poznámku, že predtým bolo zaužívané, že sme videli v tých
plánoch aj predchádzajúce roky. Takže by sme vlastne videli, ako tá televízia rastie, ako tie
výkony stúpajú, keby, keby tam bol aj jeden stĺpček s predchádzajúcim rokom. To je iba taká
poznámka do budúcna. Dajme tomu 18, 17 rok. Koľko boli výnosy, koľko boli náklady pre
porovnanie. Ďakujem.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Asi potom by bolo dobré tiež keby sa predkladala správa o činnosti, lebo toto je návrh. Plán
činnosti teda. Výsledky hospodárenia, tam bude vlastne rozobrané tieto veci, ktoré pán kolega
by si rád videl. Myslím, že bude možnosť. Dobre. Ďakujem za diskusný príspevok. Hlási sa
ešte niekto do diskusie? Nie. Neevidujem. Ukončím diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán činnosti Mestského televízneho štúdia, s. r.
o. podľa predloženého návrhu. Hlasujte prosím.
Z prítomných 12 poslancov hlasovalo 12. Bolo to schválené plným počtom hlasov.
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Teraz jedna taká organizačná otázka. Ideme do jedného bodu, ktorý bude asi trošku treba viac
prediskutovať. Navrhujem jednu krátku zdravotnú prestávku, lebo som videl, že už
odchádzate, že predsa len sedíme už 3,5 hodiny vkuse poobede. Tak dávam hlasovať o tom,
že si urobíme 5, 10? Bude stačiť 10 minútová prestávka? Čiže navrhujem, kto je za, aby sme
prerušili rokovanie na 10 minút. Dávam hlasovať.
Áno. Jednotne sme to odhlasovali počtom 12 za. Čiže je 15:43. O 15:53 budeme pokračovať.
Prosím vás o dochvíľnosť.
p. primátor Michal Domik
By som poprosil všetkých poslancov, aby zaujali miesta.
Takže v bode č. 23 pristúpime k Výzve MV SR na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce a prítomnosť, s
prítomnosťou MRK, miestnej rómskej komunity
Dobre. Ďakujem pekne. Takže už aj toto slovo. Takže máme prvé faux pas za sebou. Takže
otváram diskusiu. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No možno teda spracovateľ materiálu by mohol povedať k tomu pár slov, keďže sme to
dostali len na poslednú chvíľu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pani prednostka, alebo pani Valková? Uhm. Pani Valková.
p. Ing. Katarína Valková
Ďakujem pekne za slovo.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. Ing. Katarína Valková
Áno. Takže my sme vám predložili rôzne alternatívy, ako by sme mohli do tejto výzvy na
predkladanie tej žiadosti na výstavbu bytov. Mám sa postaviť. Áno. Idem sa postaviť. Dobre.
Takže alternatíva 1 je výstavba 10 bytových jednotiek v rámci druhého stupňa, na ktorý mesto
má už vypracovaný projekt tzn., že už máme existujúci projekt, netreba nám nový vyrábať
s tým, že zapojíme do tohto prestupového bývania ešte jeden stupeň, ktorý už máme. Tzn.
nájomné byty buď na Rožňavskej bani, alebo na Čučmianskej 22 sme si vytipovali spolu
s firmou, ktorá tu bola, aj s kolegyňou, ktorá má na starosti bytovú politiku. Možno by som
mala začať s tým, že čo je to prestupové bývanie. Majú tam byť minimálne dva stupne
bývania. Tzn. prvý stupeň taký nižší s rozlohou bytov do 50 m2 a druhý stupeň, ktorý má byť
do 60 m2. Pre nás je výhoda vystavať ten druhý stupeň, pretože prvému, tomu druhému
stupňu nevyhovuje náš bytový fond, takže len ten prvý stupeň by sme mohli my vložiť do
tohto projektu. Čiže to je prvá alternatíva. Výstavba 10 bytových jednotiek a rekonštrukcia
existujúcich bytov na Rožňavskej bani alebo na Čučmianskej 22. Tam máme 5 bytových
jednotiek.
Ďalšia alternatíva je výstavba týchto 10-tich bytových jednotiek, ale bez rekonštrukcie. Čiže
keď nejdeme rekonštruovať existujúci bytový fond, tak vtedy nemusí spĺňať tú maximálnu
výmeru 50 m2. Môže to byť menšie alebo aj väčšie.
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Ďalšia alternatíva je výstavba maximálne 18-tich bytov. Toľko povoľuje vlastne projekt,
výzva v rámci druhého stupňa. Ale tento projekt nám už treba odznovu vypracovať a zapojiť
potom do tohto systému naše byty a zrekonštruovať ich. Čiže výstavba maximálne 18-tich
bytov a rekonštrukcia existujúcich bytov buď na Rožňavskej bani alebo na Čučmianskej ulici.
Ďalšia alternatíva je výstavba maximálne 18-tich bytových jednotiek bez rekonštrukcie so
zapojením existujúceho bytového fondu, ale bez rekonštrukcie.
A posledná alternatíva je výstavba maximálne 18-tich bytových jednotiek, v ktorých by bol aj
prvý aj druhý stupeň bývania. Čiže v jednom bytovom dome budú byty aj prvého stupňa, aj
druhého stupňa bez toho, aby sme zapojili do toho náš bytový fond.
Ďalšou výhodou tohto projektu je, že môžeme mať v rámci oprávnených výdavkov asistenta
bývania. Jedného, dvoch, ktorí by sa starali vlastne o tých nájomníkov, aby sa tieto byty
nevybývali a motivovali by. Z nižšieho stupňa by sa vedeli posunúť na vyšší stupeň, alebo aj
naopak samozrejme sa môžu dostať aj do horšieho naspäť, keď nebudú dodržiavať tie
pravidlá, ktoré sa stanovia. Neviem. Keď máte nejaké otázky tak.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. Ing. Katarína Valková
Ďakujem aj ja.
p. primátor Michal Domik
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Moja otázka by znela vyslovená na vás, ktorí s tým robíte, čo vy navrhujete, čo by ste vy
odporúčali, ktoré z týchto riešení. Vy s tým robíte, vy to máte naštudované, tak, tak by som
rád počul váš názor.
p. Ing. Katarína Valková
Tak my by sme išli aj do tej rekonštrukcie. .....bytovky na tej Rožňavskej bani sú v dosť
dezolátnom stave, takže tam by bola vyhovujúca tá rekonštrukcia. A tu je potrebná tá
výstavba, aby bolo to viacstupňové bývanie, čiže buď 10 bytovka, alebo 18 bytová jednotka.
Čiže buď existujúci projekt, alebo úplne nový projekt. Ale výdavky by sme s tým nemali,
lebo ten prvý už je hotový a ten druhý je v rámci oprávnených výdavkov výzvy takže. Skôr.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Keďže ide teda o výzvu z operačného programu Ľudské zdroje, je tam 5% spolufinancovanie
predpokladám. A vieme teda odhadnúť náklady na tú časť výstavby a tú časť rekonštrukcie?
p. Ing. Katarína Valková
Na výst.... presne neviem, ale na výstavbu sme z maximálnej sumy, tam je 2 375 000 eur, je
118 750 eur maximálna spoluúčasť. Z maximálnej výšky. A na rekonštrukciu neviem
povedať, lebo to včera sme sa len dohodli, že by sme išli do rekonštrukcie. Ale tam tie
benchmarky sú myslím nejakých 500, 585 eur na m2 je pri rekonštrukcii a pri výstavbe je 850
eur benchmark na m2. Toto je rozdiel ako.
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
A ten, ten časový, predpokladaný časový harmonogram? Tzn. výzva je už zverejnená, termín
na, posledný na predloženie.
p. Ing. Katarína Valková
Do 30. júna. 1. júl je uzávierka.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Do 30. júna. Potom do kedy majú termín na, na to, aby informovali o výsledkoch?
p. Ing. Katarína Valková
No tak neviem, neviem presne povedať, že do kedy, ale viem, že je to otvorená výzva, že keď
neprídu projekty ďalšie tak bude ďalej otvorená. Ako bude ďalšie kolo.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno, lebo dakedy bolo, teda už nesledujem teraz podrobne tieto výzvy, ale bola taká nejaká,
že, že do 2, 3 mesiacov by malo byť vyhodnotenie, potom je nejaký 2 mesiace na
podpisovanie zmlúv. Čiže, čiže v podstate sa nepredpokladá, že by tento rok sa mali čerpať tie
peniaze. A ide mi hlavne o to spolufinancovanie. Že teda nemusíme s tým počítať v tomto
ročnom rozpočte, ale že by sa to realizovalo asi budúci rok. Dokedy sa to musí zrealizovať?
p. Ing. Katarína Valková
Do roku 2023 má byť výstavba zrealizovaná. 2 roky je na výstavbu. Tak. 2 roky na výstavbu
je. Som to čítala dakde.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No budúci rok sa začne stavať. Tento rok určite nie. Dobre. Ďakujem zatiaľ.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Toto je jedinečná príležitosť, ktorá sa tu naskytla, si myslím po dlhom čase. A toto je
jedin...jedna možnosť ako pomôcť tejto marginalizovanej rómskej komunite. Asi by bolo
využiť túto možnosť a ísť teda tým maximalistickým, maximalistickou cestou tak, aby teda tá
rekonštrukcia na Rožňava bani, tých 2 budov a potom výstavba 18 bytovky na Krátkej. Čiže
to myslím, že by sa mohlo ešte zmestiť v rámci spoluúčasti mesta do, do možností nášho
mesta. Čiže toto tiež tak ako pri tom uvažovaní a zvažovaní, že kam by bolo. Teda ako
upozorňujem na to, aby sme aj s týmto rátali, alebo sa zamýšľali o tom. Tam je to alternatíva
ktorá? Nemám, nemám ten materiál otvorený, lebo ešte ho mám na...

p. Ing. Katarína Valková
A-čko je 10 bytových jednotiek a rekonštrukcia a potom je to buď C-čko 18 bytová jednotka
a rekonštrukcia.
p. poslanec Ing. Ján Lach
A teraz koľko bytov potrebujeme v tej, v tom 1. stupni, aby mohlo byť....
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p. Katarína Valková
Nie je to určené. Nie.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie je?
p. Ing. Katarína Valková
Môže byť aj jeden byt len. Tak nám bolo povedané. Tam nemusí byť presný počet.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No teraz by bolo dobré mať aspoň taký nejaký, nejakú predstavu hrubú, že čo by to stálo. Hej.
Aby sme vedeli, že do čoho sa hrnieme finančne.
p. primátor Michal Domik
Ja keď môžem vstúpiť.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Michal Domik
Ja si myslím 5% ani, vďaka 5%-tám budeme mať ďalších 95 v meste. Nikto nám to nezoberie,
berme to rýchlo, či to bude 2 milióny, 3 milióny, alebo aj 5 miliónov. Ja len takto normálne,
jak z podnikateľského hľadiska, aby sme to už len rozhodli fakt čím skôr. Aby vlastne tie
peniažky stále ubúdajú a aby v tom rozpočte, lebo tam aby čo najrýchlejšie sme sa o tieto
peniaze zaujali, alebo to stanovisko, aby sme nestratili túto možnosť dostať do mesta niečo,
čo nám bude stáť len 5% z rozpočtu. Pán, s faktickou poznámkou pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte sa chcem spýtať. Na neformálnych rokovaniach zaznela informácia, že je tu skupina
rodín, ktorí, ktorí naozaj sa snažia žiť v čo najlepších podmienkach a práve im chceme
vytvoriť tú možnosť, aby sa presunuli. Máme prehľad, že koľko je takých rodín, ktoré by sme
mohli, ktorým by sme mohli ponúknuť vyšší štandard bývania a, a s nejakou zárukou, že to
budú užívať správnym spôsobom? Teda či by sme naplnili tú kapacitu tých 18, alebo by
stačilo...
p. Ing. Katarína Valková
Určite.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
... aj tých 10.

p. Ing. Katarína Valková
Určite by sme naplnili tú kapacitu. Teraz len čo sme boli s pánom primátorom na Rožňavskej
bani pozrieť tie byty, tak myslím si, že väčšina bytov bola vo veľmi slušnom stave. Ľudia sa
snažia, platia ako môžu, takže máme slušné rodiny, ktoré si zaslúžia šancu na lepšie bývanie.
Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Tak is.. keď môžem k tomu povedať. Vážne sme prešli tieto bytové domy. Veľmi sa starajú
o tie byty. Úplne nevidno rozdiel medzi mojím bytom, alebo ich bytmi. Fakt. Plazmové telky
a takto. Treba im dať tú možnosť sa odčleniť, lebo v jednom bytovom dome máme ten
problém, že 9 bytov je pekne zariadených starajú sa, majú kuchynku, majú sporák, majú telku,
krásne všetko, podlaha urobená, kanadský profil a všetko okolo toho, ale ďalší 3
neprispôsobiví im ničia to celé okolie. Chodby, sprchy, toalety a takto. Takže určite si
zaslúžia tí, ktorí sa takto starajú, aby dostali novú šancu a ukázať tým ostatným, že ak sa
staráš o svoj byt, tak máš možnosť sa posunúť o vyšší level do krajšieho bytu. Kde vieme
určite, že sa budú naďalej starať o svoje obydlia a o svoje byty. Pán poslanec Balázs nech sa
páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zaujímalo by ma, že či sa to dá stihnúť. Ako majú byť tie projekty pripravené do 01. 06. Či to
má byť ready to build tzn. vrátane stavebných povolení, súťaží, všetkého. Či je to reálne
dovtedy stihnúť. Tu je stavebný úrad. Nech sa k tomu vyjadrí, keď vie. Či máme projekty
k tomu pripravené. Ale v skutočnosti, tak jak kolega Lach hovorí, že, že taká, na takúto šancu
sa tu čakalo. Minulý rok sme sa o tomto rozprávali, že či, či bude nejaká takáto výzva. Tak
jak pán primátor povedal 5% je z tohto ponímania jedna obrovská šanca. Lebo z vlastných
peňazí to mesto postaviť nevie, ale z tých 5% sa na to určite pozbierať dá. A ešte jedna veľmi
podstatná vec, ktorá sa dá vyriešiť. Je tam množstvo takých ubytovaní a, a, a polo domov,
alebo jak by som to, chatrčí, ktoré by sa týmto dali vyriešiť. Takže celé prostredie v okolí tam,
kde by sa tieto bytovky postavili, by sa celé prostredie dalo zmeniť, skultúrniť, zútulniť.
Neviem jak to mám nazvať. Takže, takže malo by to aj ten druhotný efekt. Takže určite by
som bol rád, keby sme do toho išli.
p. primátor Michal Domik
Ešte na také trošku aby som ozrejmil. Vlastne nechystáme z chatrčí dávať do týchto
luxusných bytov, ale tak postupne. Zato je to aj ten projekt na to, aby tak postupne z chatrčí
do tých menej štandardných, potom z tých menej štandardných bytov ísť vyšší level a potom
vyššie. Takže ide to fakt, aby nie z chatrče sme dali do luxusných. Ale áno. Super poznámka.
Tak isto chceme, že tie chatrče sa budú likvidovať s tým, že im dáme ubytovanie na Rožňava
bani, tam tých posunieme trošku vyššie a tých najserióznejších posunieme na ten najvyšší
level bývania, aby, aby to čo si zaslúžia všetci aby mali. Nech sa páči pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja sa chcem najskôr opýtať na tú lokalizáciu. Neni mi to z tej
mapky jasné, keď pozerám na google map. Či sa jedná o priestor medzi ulicami Krátkou
a Klobučníckou, alebo sa jedná o iný priestor medzi Krátkou a Jasnou. To je moja prvá
otázka. A skôr než to kompetentní zistia ja mám jednu, dve dilemy. Prvá dilema je
z architektonického hľadiska či stojí za to zabiť v úvodzovkách priestor na Krátkej ulici
bytovkou so sociálnymi bytmi s nižším štandardom z hľadiska, z hľadiska možnosti toho
priestoru, ktorý tam je do budúcna. Druhá moja dilema spočíva v tom, že na Rožňava bani
určite treba tie bytovky zrekonštruovať. Toto je naozaj jedinečná príležitosť. Otázkou je ale,
čo tie rodiny, ktoré tam bývajú? Kde za ten čas budú? A či to vôbec psychicky znesú, že budú
chvíľku preč. Takže toto je ďalšia vec. Lebo ak by sme šli a začnem odzadu, ak by sme šli už
štýlom nejakým, ja som to tu povedal, pre mňa je prijateľná alternatíva kedy sa zrekonštruujú
obidve budovy na Rožňava bani. Aby ten priestor nabral iný charakter a zdvihol úroveň žitia
na Rožňava bani a dal príklad aj pre ostatných obyvateľov. Teda, že mesto má záujem sa
starať o svoj majetok. To určite áno. Tzn. bol by som za to, aby sa zrekonštruovalo všetkých
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21 bytoviek pôvodných na nejakých nových, neviem koľko to vyjde možno 16, možno 17 aj
s tými kúpeľňami. No a druhá vec je, druhá tá dilema je, že ako to, škoda, že tu pán hlavný
architekt už nie je. Škoda, že tu už pán hlavný architekt nie je, že by bolo teda jasné povedať,
že teda či do toho priestoru dať tú bytovku, pretože to je jedno, dvojpodlažná bytovka. Prvé
nadzemné podlažie a druhé nadzemné podlažie so šikmou strechou. A či to v tom priestore
nebude veľmi kričať medzi tými rodinnými domčekmi. A či to z toho geopolitického hľadiska
je pre nás prijateľné riešenie z hľadiska, vzhľadom na okolitých susediacich nájomníkov,
vlastníkov domov a bytov. Takže kým sa vyjadrím, resp. kým dôjdem na to tak, túto otázku
som chcel, tieto otázky som chcel vysloviť nahlas. Zatiaľ ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Keď poprosím pani Valkovú.
p. Ing. Katarína Valková
Lokalita je nakreslená v mapke. Tak je to vlastne Ulica Krátka a za tým pľacom sú tie 2
bytovky také dosť zdevastované na Čučmianskej ulici a tento pľac je popri ceste. No neviem
či som to dobre vysvetlila. Ale podľa mňa je to vhodná lokalita, lebo tam sme chceli stavať aj
pred 10-timi rokmi. Áno. Je tam uznesenie už aj spred 10-tich rokov, že tam mala byť 10
bytovka. Len sa petíciou zastavila výstavba. Čiže je to lokalita vhodná na výstavbu.
p. primátor Michal Domik
Pán Lach nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som chcel odpovedať na tú otázku, že kde je tá lokalita. Tak to je to. Hej, hej. Áno. Na
Kúpeľnú smerom, po ľavej strane.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
No dobre. .....nová bytovka či by sme ju stihli v stavebnom konaní vôbec, hoc aj teoreticky.
Lebo od 01. 07. keď odpočítame všetky, všetky lehoty, ktoré musíme naplniť a nehovoriac
o tom, že musí byť vypracovaná aj projektová dokumentácia. Tak to vychádza na alternatívu
10 bytovka, keď to stihneme v rámci územka. Pán Porubán jak to vidíte vy. Na 10 bytovku
máme nejako, v nejakom štádiu projektovú dokumentáciu. Neviem v akom štádiu, či to je
štádium pre územné rozhodnutie, alebo pre stavebné povolenie. Teraz netuším, ale zoberme
optimum, že máme. Koľko tam vychádzajú lehoty.
p. Ing. Ferenc Porubán
Ja tak isto nepoznám ako stavebný projekt, takže ako konkrétne. Závisí od toho, že, že v akom
stave je ten stavebný projekt. Keď stavebný projekt je vypracovaný ... vedia sa k tomu
vyjadrovať, tak stihneme to tejto, stavebný úrad stihneme do tejto lehoty. Ak nie sú
pripravené, tak potom závisí od projektanta do kedy vie to ako pripraviť do dostatočnej miery.
Keď ide o novú bytovku tak samozrejme treba tam na to ako územné konanie, potom
následne stavebné konanie. Keď ide o rekonštrukciu tak len stavebné konanie a keď ide o takú
rekonštrukciu, kde nezasahuje do nosných konštrukcií, tak stačí aj ohlásenie.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Pán Porubán poprosím vás, skúsme to odčítavať od 01. 07. Tzn., že keby sme mali k 01. 07.
mať stavebné povolenie, znamená to, že stavebné konanie k stavebnému povoleniu by malo
začať v polovici mája, alebo začiatkom mája, a pred tým by malo byť územné konanie. To
tiež nejakých 60 dní ak si dobre pamätám. Plus, mínus. Skúsme to nejak.
p. Ing. Ferenc Porubán
Keď je pripravený stavebný projekt, keď je pripravený stavebný projekt tak treba podať na
vyjadrenie jednotlivých dotknutým orgánom, ktoré sa vedia vyjadrovať do 2-3 týždňov,
priebežne možno podať ako žiadosť, alebo návrh na územné rozhodnutie. Takže teoreticky
možno, možno ako v apríly už môže byť územné rozhodnutie. Po vydaní územného
rozhodnutia možno začať aj stavebné konanie. Tak. Ale všetko závisí od toho, že ako sme
pripravený s projektom. Ja na to neviem odpovedať. Bo som povedal, že ako nepoznám ten
stavebný projekt.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku o vyjadrenie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak ten stavebný projekt riešil práve odbor výstavby. Pani kolegyňa, ktorá má na starosti
regionálny rozvoj. Na tento projekt sme dostali financie z nenávratných zdrojov a myslím, že
minulý rok nám bol odovzdaný. Tzn., že v prípade, ak by ste odhlasovali tú 10 bytovku tak
my by sme dali len zaktualizovať, alebo skontrolovať túto projektovú dokumentáciu či je
aktuálna na normy, ktoré platia od 01. 01. poprípade doplniť a tak by sme teda ďalej konali na
stavebnom úrade.
p. primátor Michal Domik
Ešte niekto do diskusie. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Skúsim to zhrnúť. Tým pádom máme projekt na 10 bytovku. Tá sa relatívne horko ťažko dá
do 01. 06. stihnúť, keď, keď bude mesto, MsÚ, stavebný úrad šikovný. Ale, ale robiť nový
projekt na 18 bytovku sa do 01. 06. nedá stihnúť. Takže tu je odpoveď. Keď chceme...
Prosím? Júla. Ani do júla si myslím, že sa nedá stihnúť. Takže, takže tu je odpoveď. Keď to
chceme, aby sme to stihli 10 bytovka.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Kolega ma predbehol. Ja by som teda navrhol kompletnú rekonštrukciu
našich nehnuteľností na Rožňava bani a 10 bytovka.
p. primátor Michal Domik
Takže alternatíva A. Áno? Tak poprosím ešte pani kontrolórku.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja len takú poznámku. Chcela ba som sa opýtať pani vedúcej Valkovej. Totižto tento
pozemok my sme tam vykupovali pozemky od občanov mesta ešte veľmi dávno. Neviem či
nie 2010 alebo ešte skôr. Keď si dobre pamätám. Dokonca až 4-5. Podľa mojich vedomostí
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tam ešte stoja nejaké rodinné domy. Jeden alebo dva na tých našich pozemkoch. Aby sme na
toto nezabudli.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku o reakciu.
p. prednostka Erika Mihaliková
Áno. Fyzicky stoja, ale my sme už tieto nehnuteľnosti dali na výmaz z katastra. Čiže tam bolo
už vydané vlastne povolenie, že je povol..., bolo povolené odstránenie týchto stavieb.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto do diskusii. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo. Ešte jedna otázka mi napadla. Existovala by možnosť, alebo bolo by
možné urobiť, urobiť to tak, že by sme urobili iba Rožňava baňu zo 14-tky z tej väčšej urobiť
prvostupňový a z tej menšej druhostupňový? Druhý stupeň bývania?
p. Ing. Katarína Valková
Musí byť novostavba jedna. S výstavbou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. A uvažuje tento projekt, že by sme urobili len prvostupňové bývanie?
p. Ing. Katarína Valková
Musí byť prestupové bývanie. Prvý aj druhý stupeň a stavať treba.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ok. Otázka bola.
p. Ing. Katarína Valková
Novostavba. Áno. Prosím.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie. Dobre. Takže uzatváram diskusiu. Pán Kováč vy ste
dával, dával si návrh? Takže ideme o rekonštrukcii, hlasovať o rekonštrukcii Rožňava,
výstavba, rekonštrukcia existujúcich bytov, alternatíva A. Kto je za alternatívu A?
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
A teraz dávame ešte hlasovať za celý návrh. Poprosím pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiže teraz bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorá alternatíva a ešte v návrhu na uznesenie,
ktorý ste dostali spolu s materiálmi bolo schválenie prípravy podkladov na podanie žiadosti.
Čiže ešte raz poprosím hlasovať za kompletný návrh na uznesenie vrátane pozmeňujúceho,
ktorý ste schválili. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Dávam hlasovať.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
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V bode č. 24 pristúpime k Materiálom hlavnej kontrolórky
Poprosím p. hlavnú kontrolórku, aby uviedla bod č. 1 – Správu z kontroly dodržiavania a
uplatňovania zákona o cestovných náhradách za roky 2016- 2017 na ZŠ Ul. Jura Hronca
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení páni poslanci predkladám správu o vykonanej
kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách za
roky 2016-2017 v Základnej škole akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava.
Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Ja nebudem túto správu čítať podrobne. Mali ste možnosť sa s ňou oboznámiť. Bola aj
zverejnená. Nedostatky sú tam uvedené. Výsledok kontroly bol prejednaný s kompetentnými
tzn. s riaditeľom školy. Boli následne prijaté aj opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Nech sa páči ak máte nejaké otázky, pripomienky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mňa tak prekvapuje taká vec, že pri použití súkromného vozidla na služobné účely sa
vyžaduje, aby bolo vozidlo havarijne poistené. Je toto normálne? Koľko % ľudí má havarijne
použ... ja tiež nemám všetky autá poistené. Ale havarijne?
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Je to v poriadku. Je to v súlade so zákonom nakoľko zamestnávateľ pokiaľ súhlasí
s používaním súkromných prostriedkov na používanie služobných vecí, tzn. môže ísť aj
o niečo iné, nemusí len automobil, tak by sme mali zodpovedať aj za škodu, ktorá mu vznikne
v súvislosti s použitím tohto prostriedku, tohto auta na služobné účely. Keďže my nechceme
brať zodpovednosť za toto, tak jednoducho si to vyžadujeme od zamestnancov, aby mali
havarijnú poistku. Nestačuje....nepostačuje zákon, ale havarijná.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Ďalším bodom programu... Ešte máme sorry. Ah prepáčte.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja mám veľa.
p. primátor Michal Domik
To som nemal poznačené.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pokračujem ďalej pán primátor.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Nech sa páči pani kontrolórka.
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p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Budem pokračovať ďalej. Ďakujem pekne. Ďalší, ďalšia správa je kontrola dodržiavania
a uplatňovania tak isto zákona cestovných náhradách za to isté obdobie a bola to Základná
škola, Ulica pionierov 1. Táto kontrola tiež bola vykonaná na základe schváleného plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok. Ako vidíte, tých vecí zistených tam bolo viac. Všetky boli
akceptované zo strany kontrolovaného subjektu. Odporúčali sme pre kontrolný subjekt prijať
opatrenia v bode 1. – 3. Tieto akceptoval a už aj prijal opatrenia na odstránenie týchto
zistených nedostatkov. Nech sa páči ak máte nejaké otázky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Hlasujme. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Nech sa páči pani kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďalšia kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava . A to je
položka daň za psa za roky 2016, za rok 2016. Kontrola bola vykonaná na základe
schváleného plánu kontrolnej činnosti. Zo správy bola, teda z kontroly bola vypracovaná
správa. Neboli zistené nedostatky až na jednu maličkosť tam, chýbal dátum na vyplnenie
daňového priznania. Tento nedostatok bol v priebehu kontroly odstránený. Všetko z mojej
strany. Nech sa páči.
p. primátor Michal Domik
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďalšia moja správa, alebo moja kontrola bola zameraná na vyúčtovanie poskytnutých dotácií z
rozpočtu mesta Rožňava športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017. Kontrola tiež
bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. Máte ju podrobne rozpísanú.
Chcem len toľko podotknúť, že cieľ, žiadny, žiadnym cieľom kontroly nie je vytýkať
nedostatky akože za každú cenu by som povedala. Tzn., že v priebehu kontroly ak sa dajú
nedostatky odstrániť, tak spolupracujeme s kontrolným subjektom a riešime odstránenie
nedostatkov. Čiže aj v tomto prípade, máte to v kontrole uvedené, že v priebehu kontroly sa
tieto nedostatky aj odstraňovali. Tam kde to nešlo, tak samozrejme sa musia prijať opatrenia.
Ale tam kde to ide, je tak. Sme ústretoví.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Za 9 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďalšia správa. Správa z kontroly splnenia prijatých opatrení na likvidáciu straty z
podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava. Pre vás,
čo ste vlastne noví poslanci, tak tu podrobne vlastne rozoberám situáciu, ktorá bola v roku
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2017. Bola tu snaha zo strany poslancov riešiť situáciu na technických službách, v našej
príspevkovej organizácii. Máte tam rozpísanú vlastne genézu. Na základe poverenia, alebo
teda uloženia MZ som robila, ja to stále hovorím, že v úvodzovkách, interný audit, nakoľko ja
nie som audítor. Ale výsledkom, alebo v tomto audite boli navrhnuté určité opatrenia na
zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta technic... teda organizácie technických služieb, resp.
zvýšenie výkonu, alebo príjmu v podnikateľskej činnosti. Prečo sa to robilo. Tam na záver
vlastne to aj uvádzam, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách totižto hrozí, že v prípade,
že organizácia z podnikateľskej činnosti bude stratová, zo zákona ju musíme zrušiť. Urobila
som kontrolu prijatých opatrení, či táto stratovosť bola odstrán... bola zlikvidovaná, resp. už
sa nevyskytuje. Keďže tento audit sa prerokovával v minulom roku v mesiaci, v mesiaci, aby
som neklamala. Neviem, či tu mám presne dátum. Áno. V apríli 2017 takže organizácia
začala prijímať opatrenia až po tomto dátume. Tzn., že to ten prvý polrok už sa tá strata
nedala zlikvidovať. Čiže ku koncu roku stále vykazovali stratu. Už menšiu než tam bola
začiatkom roku. Takže ja si myslím, že tento rok bude ten prelomový, keď sa ukáže, či
opatrenia, ktoré sa prijali sú účinné, resp. treba popracovať na hospodárení tejto organizácie.
Lebo do konca roka potom budeme musieť ju zrušiť. Takže je to aj na vás, ako poslancov, ste
aj v dozornej komisii technických služieb, aby ste potom nejako sledovali hospodárenie.
Určité veci sú, boli prijaté na základe môjho odporúčania. Medzi iným aj prechod na ten
jednotný systém účtovníctva Cori, čo je pozitívne, lebo vidíme do hospodárenia tejto
organizácie. Vieme, vieme usmerňovať túto organizáciu, keď sa nejaké nedostatky vyskytujú.
Takže myslím si, že do konca tohto roku by ten efekt sa mal dostaviť. Všetko. Nech sa páči.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Bolaček.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť len pani prednostku v záujme transparentnosti.
Niektoré organizácie, ktoré spadajú pod mesto, napr. sa to týka aj technických služieb, nemajú
zverejnené hospodárenie na internete. Konkrétne Technické služby mesta Rožňava majú
posledné plnenie z roku 2015. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja ako prednostka MsÚ zodpovedám len za činnosť MsÚ. Technické služby sú samostatná
príspevková organizácia. Čiže za jej činnosť zodpovedá štatutár, tzn. riaditeľ technických
služieb, ktorý, ktorý spadá vlastne pod MZ a pána primátora. Upozorním ich, ale ja nie som
nadriadená pánovi riaditeľovi.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosíme pána riaditeľa technických služieb?
p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Ďakujem za slovo. Takže ak hospodárenie v tejto chvíli sa nenachádza na internetovej stránke
takže v najbližšej dobe určite ju zverejníme. V podstate tie výsledky sú podávané tak isto aj
daňové priznania podľa súčasnej platnej legislatívy. Dobre. Takže určite ju zverejníme.
p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Nech sa páči pán Zoltán Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Dôsledne som vypočul slová pani kontrolórky a aj, aj
predchádzajúce vyhodnotenie čo mala, tak samozrejme že, že v určitých veciach ako len má
pravdu. Čo sa týka vylepšenia výsledkov ako len podnikateľskej činnosti by som navrhol a,
a asi, asi aj viacerí viete, že keď je to firma, čo, čo patrí prakticky pod, pod mesto tak by sa
očakávalo, keď by objednávky, alebo zákazky mestské by boli ponúknuté ako len tejto
organizácii v prvom rade a až, až potom vyhlásiť verejná obsta...verejné obstarávania a súťaže
na jednotlivé práce, lebo tak je, že podľa zákona pri tejto organizácii nie je nutné do súťaží
ako len ísť, ale priamo je možné podať zákazku a tým pádom by mohla byť dosiahnutá oveľa
väčšia ako len mohli by byť oveľa lepšie výsledky dosiahnuté a nemusela by padnúť kritika,
že, že je stratová podnikateľská činnosť. Taktiež čo sa týka dozorovania stavieb ja si myslím,
že je tam možností, alebo pracovníci, ktorí by vedeli ako len previesť tieto dozorovacie práce
a aj z toho by mohol mať podnik zisk oveľa väčší . väčšiu účinnosť ako, alebo úžitok by mal
z toho, než z toho, čo je navrhnuté ako len, že trebárs prehodnotiť cintorínske poplatky. Lebo
tie trebárs by zavážili dajakých 2 tisíc eur za rok zvýšenie, ale zadávaním zákaziek viac
tisícov ako len aby sa získalo. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem pánovi Bekovi, Bekemu odpovedať. Takže určite už sa robí na tom a už
technické služby sa zúčastnia aj verejného obstarávania. A taktiež aj ten zákon sme si pozreli
som č. 343/2015. Takže by sme chceli zadávať technických službám takéto zákazky mesta,
aby, aby sme tie čísla napravili a taktiež aby konečne ten podnik začal fungovať. Aby nemal
len výdaje a fakt aby mal aj príjmy svoje, ktoré vlastne sú naše spoločné. Takže ďakujem
pekne za poznámku, ale pracuje sa na tom už. Takisto teraz poriešime to aj s pánom
riaditeľom. Pán Drengubiak nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len podporiť myšlienku pána Bekeho ohľadom
stavebného dozoru. Pamätám si, že v minulosti technické služby vykonávali aj túto činnosť
a myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta ako ušetriť aj prostriedky mesta aj pomôcť
technickým službám. Nie som si istý, či to nebolo vymazané z predmetu činnosti, ale ak áno
tak znovu doplniť navrhujem. Máme? Potom dobre. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Trošku keď môžem taktiež. Boli sme teraz vo verejnom obstarávaní, takže bohužiaľ, áno
zúčastnili sa aj technické služby, ale malo najdrahšiu, štvrtú najdrahšiu ponuku. Ale to
doriešime, doladíme. Ale podľa tohto zákon a budeme vedieť, nemusí, nemusí sa podľa mňa,
aspoň také mám poznatky, že nebudú musieť sa zúčastňovať verejného, verejnej súťaže, takže
budeme môcť už do budúcna zadať im. Takže už, už toto vieme napraviť. Poprosím ešte pani
prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Teraz sme vyhlasovali verejné obstarávanie na stavebný dozor. Len nás stále upozorňujú, že
v prípade, ak realizujeme zákazku z nenávratných zdrojov, alebo zo štátnej dotácie, aby sme
radšej to verejné obstarávanie robili. A toto bol práve ten prípad, kedy sa ide cez dotáciu.
p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusii. Ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pokračovala by som ďalším materiálom a to je Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Rožňava a útvaru na I. polrok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK na I. polrok
2019. Tento návrh visel v zákone stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Nech sa páči páni poslanci, ak chcete niečo doplniť,
vynechať, zmeniť, je tu priestor. Nech sa páči.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pokračujem. Predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a
útvaru hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018
V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení predkladám správu o kontrolnej činnosti a útvoru mesta, hlavnej kontrolórky mesta
za rok 2018. V priebehu roku 2018 som priebežne predkladala všetky správy o kontrolnej
činnosti z vykonaných kontrol. Všetky boli vzaté na vedomie. Tak isto som predložila
odborné stanoviská k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu za predchádzajúci rok, predložila
som správu o vybavovaní sťažností a petícií a okrem toho samozrejme sa vykonávali kontroly
aj na základe podnetov poslancov MZ a primátora mesta. Vybavovali sa petície, o ktorých je
osobitná správa a myslím si, že vďaka dobrej spolupráci s kontrolovanými subjektmi ako aj
s MsÚ sa kontrola, teda kvalita práce zvyšuje a tých nedostatkov, síce sa vyskytujú, prečo by
sa nie, ale nie v takej závažnej miere ako aj v predchádzajúcich rokoch. Takže takto kladne
hodnotím spoluprácu s kontrolovanými subjektmi. Nech sa páči ak vy máte nejaké otázky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Predkladám správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
V centrálnej evidencii sťažností, ktorá sa vedie na útvare hlavnej kontrolórky mesta bolo
zaevidovaných 8 sťažností v zmysle zákona č.9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov a3 petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov. Máte tam uvedené, ktoré sťažnosti boli prijaté, čoho sa týkali. Podotýkam že z 8mich prijatých sťažností 3 boli opodstatnené. V roku 2018 boli podané 3 petície občanov
mesta, všetky boli prejednané v MZ. Okrem toho samozrejme že dostávame podania občanov,
ktoré síce majú názov sťažnosť, ale nespĺňajú náležitosti zákona o sťažnosti. Napriek tomu
ich prešetrujeme a o výsledku informujeme občanov. Všetko. Nech sa páči ak máte otázky,
pripomienky.
p. primátor Michal Domik
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Ďakujem. Pán poslanec Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať pani prednostky, keď máme nejakú otázku na
konkrétne vykonávanie kontrol na Ulici šípkovej v zmysle petície, či to mám adresovať tu
teraz v tomto bode, alebo až pri otázkach poslancov. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Môžete adresovať aj tu v bode otázky správcom mestskej komunikácie sú technické služby,
takže je tu aj pán riaditeľ. Poznačí si to a urobí opatrenia.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podávam právu z preverenia skutočností, ktoré boli uvedené v liste občanov zo dňa 14. 11.
2018
Tak ako som na minulom zastupiteľstve uviedla, požiadal ma primátor mesta, ešte vtedy
Pavol Burdiga, o preverenie skutočností uvedených v liste od občanov zo dňa 14. 11. 2018.
Máte to tam všetko uvedené, tak nech sa páči, nebudem to všetko predčítať. Ak máte nejaké
otázky rada zodpoviem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán Bolaček nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ja sa chcem spýtať len na aktuálny stav, keďže posledná veta znie uvedené práce neboli
vykonané a uvedené závady neboli odstránené. MsÚ vyzval zhotoviteľa na odstránenie závad.
Či tie už boli odstránené, alebo aký je ďalší postup. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Zhotoviteľ diela uviedol tam v akých poveternostných podmienok a za akého počasia je
možné odstrániť tieto nedostatky. Takže toto bolo dané aj do zápisu. Hneď ako to počasie
dovolí, prestane mrznúť, tak vyzveme ho aby teda nastúpil a odstránil tieto nedostatky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Toto som chcel tiež. Komunikuje dodávateľ. Áno? Takže bude to robiť. Nezostaneme tak
s tým.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Ešte. Nech sa páči pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Je skolaudovaná tá stavba? Tým pádom bola asi však? Nie. Nebola.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. Tam išlo o opravu a údržbu.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jáj netrebalo.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tam sa neko... Áno.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie. Nikto. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Môj posledný materiál. Vyhlásenie poslancov MZ k Etickému kódexu voleného predstaviteľa
samosprávy mesta Rožňava.
Iste ste postrehli aj noví poslanci, že v roku 2010 mesto Rožňava po schválení v MZ
realizovalo projekt Rožňava – transparentné mesto. Tento projekt mal 3 fázy a bol
vypracovaný s cieľom stransparentniť občanom mesta činnosť samosprávy. Jedným z
výstupov tohto projektu bolo aj vypracovanie Etického kódexu voleného predstaviteľa
samosprávy mesta Rožňava a jeho schválenie v MZ dňa 09. 11. 2010 s uznesením č.
299/2010. Nakoľko Etický kódex je schválený, ale poslanecký zbor mestského zastupiteľstva
sa po komunálnych voľbách v novembri 2018 zmenil, je potrebné prijať vyhlásenie k
etickému kódexu novozvolenými poslancami. Poprosím vás na konci zastupiteľstva pokiaľ
súhlasíte s prehlásením tohto etického kódexu podpísať potom u pani JUDr. Jakobejovej, že
súhlasíte s týmto vyhlásením a že budete sa ním riadiť. Týmto etickým kódexom. Nech sa
páči ak máte nejaké otázky.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nehlási sa nikto. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. V bode 9. v materiáloch, ktoré ste predkladali pani hlavná kontrolórka
bolo uvedené, že, v zápise stavebného denníka, že oprava sa mala uskutočniť 15. 04. 2017.
Mňa by zaujímalo prečo sa v tom období nekonalo. Keby si bola taká dobrá preverila túto
skutočnosť, prečo sa v tom období nekonalo v tejto veci. Ďakujem pekne.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto? Pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To sa týka tej veže? A chcel by som sa opýtať, že v podstate, no stavebný dozor, alebo
stavebný dozor v tom nemal spolupracovať s mestom? Lebo niekto za to musel byť
zodpovedný, že to, kedy sa to urobí. Kto akú úlohu hral tuná. Jednak mesto, že máme rok,
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píšeme rok 2019, nie je to urobené, zaplatené to je, stavebný dozor no tam neviem podľa tej
správy, že, že ako to je. Ale kto je za to zodpovedný. Skúsme dakde hľadať niekoho.
p. primátor Michal Domik
Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V materiály je uvedené, že zápisom v stavebnom denníku 15. 04. 2017 je termín ukončenia
všetkých vád a nedorobkov, ktoré boli opísané v stavebnom denníku. Tzn., že je zodpovedný
za to zhotoviteľ a investor, ktorý si to mal odkontrolovať. Nakoľko zmluva na výkon
technického dozoru investora skončila 01. 01. 2016, 17.
p. primátor Michal Domik
Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mne to je také čudné, lebo keď, keď doma nám opravujú kúpeľku, predpokladám, že všetkým
vám a, a na tej kúpeľke vám nenamontujú umývadlo tak, tak nezaplatíte väčšinou celú sumu,
kým vám tú kúpeľku nedokončia. A tuná zrazu každý dáva ruky preč. Tu Karol či sa ti páči,
či nie aj teba sa to týka, lebo, lebo urobili ste jeden zápis, zaplatilo sa, ale sú tam, je tam
množstvo nedorobkov, kopec roboty. A, a neriešilo sa to ďalej.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ešte niekto sa hlási do diskusie? Pani kontrolórka chcete odpovedať, alebo dáte
potom písomne? Dobre. Ďakujem. Takže uzatváram diskusiu.
Ďalším bodom je Diskusia poslancov.
Nech sa páči. Pán poslanec Drengubiak.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Tak ako som už avizoval mám otázku na MsÚ, resp. by som chcel
požiadať MsÚ nakoľko v uznesení k petícii pri Šípkovej ulici je napísané: bolo uložené MsÚ
priebežne dôsledne monitorovať kvalitu vykonanej rekonštrukcie na Šípkovej ulici
a v prípade, že sa vyskytnú nedostatky, tieto je potrebné v záručnej lehote následne
reklamovať u realizátora stavby s tým, že k jednaniu bude prizvaný aj zástupca tejto ulice.
Ešte 27. 09. ako občan som a člen, vlastne predkladateľ petície som upozornil na nedostatky,
tak mám otázku či bol vyzvaný realizátor stavby na odstránenie týchto nedostatkov, prípadne
požiadať MsÚ, aby vykonal kontrolu a aby tie nedostatky, ktoré sa tu vyskytovali boli
preverené. A ďalšia, ďalší môj podnet, resp. otázka. Tých otázok bude zrejme viac, lebo som
dostal nejaké podnety od občanov, ale nakoľko, aby som, aby som to riešil priamo s tým,
koho sa to týka. Môžem ubezpečiť všetkých občanov už som si dohodol stretnutie s pánom
riaditeľom technických služieb, takže ich otázky budem riešiť priamo s ním. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja mám otázku, ktorá, alebo 2 otázky, ktoré sa týkajú tej istej témy a jedna je smerovaná na
pána riaditeľa technických služieb a druhá asi na pani prednostku. Sťažoval sa mi 1 občan,
ktorý tvrdil, že počas zimnej údržby ciest a chodníkov, alebo teda chodníkov sa používal
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nevhodný posypový materiál, ktorý spôsobil nejaké, nejaké škody a údajne teda viacerí
občania, alebo podnikatelia zvažujú, alebo podali, podali nejaké, nejaké žiadosti na mesto
o náhradu škody. Alebo teda uvažujú, že, žeby vymáhali súdnou cestou. Tak sa chcem spýtať,
či mesto eviduje nejaké také požiadavky a či teda mesto dos... či technické služby dostali
nejaké, nejaké priame podnety a teda o čo, o čo išlo.
p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Písomný podnet technické služby neobdržali. Telefonický podnet som obdržal ja. Bola to
v podstate reklamácia na posyp chodníkov, ktorý teda prevádzame. Občan sa sťažoval na to
a na to, že teda používame soľ, resp. používame posypový materiál frakciu 4 8, ktorá je
momentálne tento rok, alebo teda minulý rok bola vysúťažená z firmy Carmeuse. Zloženie
a v podstate aj farebnosť toho kameniva je iná, ako sme mali v predchádzajúce roky čo bolo
z Čoltova. Takže tá sťažnosť bola vlastne smerovaná jednak týmto smerom, že teda sa
zanášajú predajne a, a či sa to nedá inakším spôsobom, resp. aby sme nepoužívali toto
kamenivo na chodníky. Kdež tá moja odpoveď bola v tom čase a platí to aj teraz. Musíme
používať aj kamenivo aj na chodníky na posyp nakoľko soľ, ktorú máme a používame, podľa
technického listu pôsobí len do -7 stupňov. A tie teploty ak boli a súča... teda boli aj u nás -13,
-14 stupňov v tom období, keď ten dotyčný pán sa sťažoval, takže tá odpoveď bola a platí aj,
aj v súčasnosti. Čiže zatiaľ toľko snáď k tomu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pani prednostka nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My sme zatiaľ takúto žiadosť nedostali o náhradu škody. Ak ju aj dostaneme, tak okamžite
bude odstúpená na technické služby, pretože sú správcom mestských komunikácií. Tzn., že
zodpovednosť za škodu znáša správca v tomto prípade.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Predpokladám, že bod 26 a 27 boli spojené. Ako to pred tým bolo zvykom, keďže pán
primátor vyhlásil diskusiu a pred tým boli ešte otázky a poslan...otázky poslancov. Takže
beriem to akože tieto 2 body sú spoločné. Hej? Takže môžem už diskutovať teda. Mám jednu
dosť vážnu tému. Žihadielko. Dneska končí súťaž. Určite ste veľa o tom počuli niektorí
a možno sa aj zúčastnili a hlasovali. A práve tu bolo vidieť ako sa mladí z Rožňavy fakt
spojili a dokonca vyhlásili, že by boli ochotní sami sa pozbierať, aby, aby si vybudovali
nejaké detské ihrisko, takže v podstate je teraz na nás a keď vidíme, že kde je nedostatok,
alebo kde je veľký záujem v Rožňave, aby sme jednoznačne na to mysleli a pokiaľ nejak
prekopeme ten náš nešťastný rozpočet a nájdeme nejaké možnosti aby sme trošinku tým
mladým deťom našim nešťastným pomohli. Takže ďakujem asi toľko.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem odpovedať, tak tie deti nie sú nešťastné, ale môžu byť šťastnejšie. Dobre. Takže
v rozpočte sme odsúhlasili, alebo dali sumu 30 tisíc na vybudovanie nových detských ihrísk a
+ ešte aj cez projekt máme ďalších 11 tisíc na ďalšie ihrisko. Taktiež sme išli do výzvy
multifunkčného ihriska, ktoré by sme, keď by sa nám podarilo, tak by sme chceli umiestniť
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na, hore na Podrákoši miesto tej asfaltovej plochy. Takže robíme. Som rád, veľmi šťastný
som, že títo ľudia sa zomkli a začali bojovať za toto mesto. Sú ochotní sa poskladať na toto
ihrisko, na toto detské, ale ja si myslím, že už my sme chybu urobili, že už vlastne ten
začiatok sme nezachytili. Teraz máme skupinu veľmi šikovných a nadšených ľudí a verím v
tom, že budúci rok to vyhráme spoločne, lebo už, už tá komunita veľmi zosilnela a máme
šancu na rok vyhrať, ale dovtedy určite začneme budovať tie detské ihriská aj bez toho, aby sa
skladali. Moje vyjadrenie bolo také na facebooku, že vlastne je to naša povinnosť mesta, aby
z rozpočtu sme na tie detské ihriská vyčlenili tieto peniaze a nemuseli sa obyvatelia skladať,
aby sme už nemuseli ísť do takýchto. Ale je veľmi pekné gesto od obyvateľov. Určite
privítame potom aj iné možnosti ako sa môžu k tomu ihrisku postaviť aj ináč. Takže veľmi
pekne ďakujem. Pán Bolaček nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Moja otázka je smerovaná na predkladateľov žiadosti o nenávratný finan...
nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu MŠ na Ulici Vajanského v Rožňave.
Neviem v akom štádiu je táto žiadosť, ale budem citovať zo žiadosti priamo, čo s má robiť
v pavilóne A MŠ na Ulici Vajanského: výmena okien a vchodových dverí, zateplenie
obvodových stien a strechy, zastrešenie objektu, rekonštrukcia kúrenia, rozvodov elektriny
a interiéru, zmena dispozičného riešenia. Z daných prác, je jasné, že sa jedná o veľkú
rekonštrukciu daného zariadenia, čo nás všetkých teší. Moja otázka by bola, keď už sa budú
rekonštruovať rozvody elektriny a kúrenia, prečo v projekte sa nerozpráva o rozvodoch vody
a odpadu. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ešte pred 2 alebo 3 rokmi sme sa už začali intenzívne zaoberať rekonštrukciou tohto pavilónu,
pretože to vedia títo poslanci, ktorí boli zvolení aj v predchádzajúcom volebnom období, bola
tam veľmi vážne narušená statika. Tzn., že my sme z vlastných, teda nie z vlastných, ale
z úveru urobili investíciu za 200 tisíc eur, čím sme odstránili statické narušenie objektu
a v rámci toho sa urobili aj výmeny rozvodov vody, pretože vplyvom toho sadania budov
začali nám praskať aj tieto rozvody. Takže to bolo, to bolo pred 2 rokmi pani vedúca. No.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Už by som teda zodpovedala, ak mám slovo. No nás toto tiež veľmi mrzí, že sa žiaľ nič
nedeje s našou žiadosťou, pretože už od 05. 12. ju máme na druhej exante kontrole a riadiaci
orgán doteraz nie je schopný nám dať vyjadrenie k druhej exante kontrole, takže nám
neostáva nič iné len čakať čo sa bude diať ďalej. Termín realizácie nám už beží, tam bol
február. Takže mňa to osobne veľmi mrzí aj hnevá, ale neviem s tým nič robiť. Už sme sa
pokúšali komunikovať, pán primátor osobne komunikoval možno ma doplní, teda že ako
ďalej.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Jedná sa o to, všetci viete, že na VÚC sa menili ľudia. To je asi to nešťastné, keď
vyhodíme všetkých a potom začneme tých odborníkov hľadať dodatočne a to sa stalo aj tam
na tom odbore, kde vlastne od decembra visia tie naše papiere na kontrolu. Bol som tam včera
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osobne za pánom Gerdom a, a aj cez pána poslanca Juraja Nagya, aby sme to posunuli tak, že
nám dá stanovisko. Majú tam asi 140 takých projektov, ktoré ešte od augusta stoja. Takže dal
mi prísľub, osobný prísľub, že na 100% do konca marca nám skontrolujú tieto dokumenty.
Takže asi takto toľko viem k tomu. Ďakujem. S faktickou otázkou pán Breuer.
p. poslanec Zoltán Breuer
Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcel opýtať pani prednostky, že kedy je reálne, aby tá
škôlka bola dokončená aj skolaudovaná. Približne, že či do akého obdobia to stíhame, keďže
to ešte stále je len v Košiciach. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ešte trošku, keď môžem vstúpiť. Dali nám aj také vyjadrenie, že oni sa dajú vyjadrenie, že
áno stojí to u nich a zoberú zodpovednosť na to, že sa ten termín posúva, ale bližšie
informácie nech vám podá pani prednostka. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Termín realizácie je 5 mesiacov a kolaudácia povedzme 2 mesiace. Čiže 7 mesiacov
potrebujeme na to, ale neviem povedať presne termín kedy, lebo nevieme, kedy dostaneme
vyjadrenie k druhej ex ante kontrole a potom ešte potrebujeme ďalej vyjadrenie ex post. Tzn.
aby zmluva o dielo nadobudla účinnosť znova musí prebehnúť kontrola. Čiže my to ešte raz
budeme posielať na riadiaci orgán na ďalšiu kontrolu.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs s faktickou poznámkou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
01. 01. 2019 sa menil zákon. Sa posúvala hranica na 600 tisíc eur. Takže nie som si istý, či tú
druhú ex ante kontrolu treba po novom a riadiaci orgán dáva možnosť si vybrať, že buď sa ten
materiál stade stiahne a netreba tú kontrolu, alebo ho tam, alebo sa tam nechá na kontrolu tak,
jak to bolo v minulom roku v decembri podané. Takže je tam možnosť ten materiál stade
stiahnuť a, a je to vyriešené. Treba preveriť túto informáciu, ale ja mám takú informáciu.
Hranica je 600 tisíc eur od 01. 01. 19..2019.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja si myslím, že keď tam majú 120 nevybavených projektov, už by nám asi tú možnosť
ponúkli. Aj sami.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Breuer.
p. poslanec Zoltán Breuer
Ešte sa chcem opýtať, že je možné, že reálne sa to neskolauduje tento rok? Keď počítam tých
7 mesiacov. Keby sa začalo robiť v apríli tak koniec je nejaký novembre, možno december.
Nie?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
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Keby sa začalo robiť ešte v mesiaci apríl, ja si myslím, že to sa stihnúť dá. 5 mesiacov je
realizácia a 2 mesiace kolaudácia to znamená, že áno. Áno. Ale hovorím, to všetko závisí od
riadiaceho orgánu. Už je to v ich rukách. My sme urobili, čo sme mohli. Áno. To už je druhá
ex ante.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja by som chcel niekoľko drobností a začnem tými najmenšími
záležitosťami. Chcel by som poprosiť pána riaditeľa technických služieb – preukazy na
parkovanie pre dôchodcov nemajú ŠPZ-tky všetky ostatné preukazy majú ŠPZ-tky. Keby bolo
možné urobiť v tom nápravu, aby aj tí dôchodcovia mali ŠPZ-tky na tých kartách. Tie karty sa
potom ľahko zneužívajú. Nemajú. Ďakujem.
Potom komisia kult...dneska sme mali na stole materiál o náplni činnosti komisie kultúry
a školstva atď., atď. celý ten názov si ešte nepamätám, kde sme sa zaoberali ich náplňou. Ja
som schválne vynechal jednu dôležitú vec z tej celej náplne a dávam to teraz do diskusie, do
pléna a budem to tlmočiť aj do samotnej komisie ako takej. My sa zaoberáme na našej úrovni
kompetencií materskými a základnými školami. Okrem materiálneho a technického
zabezpečenia, priestorového zabezpečenia, finančného zabezpečenia sa staráme nejakým
spôsobom aj o kvalitu výučby. Ale v súčasnosti naše mesto by podľa môjho názoru
potrebovalo v rámci tejto, svojho pôsobenia, v rámci vzdelávania mladých ľudí zapojiť do, do
tohto celého aj stredné školy. Vy viete, že situácia na SŠ tu v Rožňave je zaujímavá
minimálne v tom, že učebné odbory, ktoré sa vyučujúc nezodpovedajú práve potrebám tohto
regiónu, resp. sú viac menej všeobecné a obecného charakteru. Myslím si, že v rámci rozvoja
tohto mesta, v rámci duálneho vzdelávania a mnohých iných náležitostí, ktoré teda
v súčasnosti ešte školský zákon dovoľuje, povoľuje, na čo sú ešte tieto, toto ministerstvo ešte
nejakým spôsobom schopné reagovať, myslím, že by stálo za to v tejto komisii buď na podnet
MsÚ ako takého, alebo nás poslancov, aby sme do celkovej diskusii o tom, kam to mesto má
spieť, akým spôsobom tu ľudia majú fungovať a žiť, zaoberať sa aj týmito strednými školami.
Skúsiť v spolupráci s VÚC vytvoriť taký priestor tuto v meste, aby deti, ktoré skončili ZŠ
mali perspektívu štúdia tu na SŠ v odboroch, ktoré im prinesú možnosti zamestnať sa v tomto
regióne, resp. byť pripravení na podnikanie, alebo na inú činnosť, ale hlavne, aby nemuseli
opustiť tento región. Toto stredné školstvo tak ako je v súčasnosti koncipované má tú veľkú
výhodu, že môže byť flexibilné vďaka svojím priestorom, ale bohužiaľ asi bude treba aj vstup
mesta to tohto, do tohto odboru, resp. do tohto, do tejto vody obrazne povedané, aby sme sa
pokúsili pre tieto naše deti, stredoškolákov 15 – 18 ročných, zabezpečiť takúto perspektívu.
Takže dávam do pozornosti aj odboru, aj samotného mesta ako takého, vedenia mesta, ale aj
členov komisie, aby ste skúsili sa v rámci tohto roku možno touto vecou zaberať a hľadať
nejaké riešenia, akým spôsobom by sme aj túto vec mohli vyriešiť. Duálne vzdelávanie veľmi
zaujímavé pre tento priestor nakoľko tu máme premyslené podniky, ktoré zamestnávajú viac
ako 50 ľudí a myslím si, že akékoľvek vzdelávanie charakteru toho, že by deti alebo teda
mládež bola v blízkosti praxe a mohla praxovať, im prináša perspektívu zamestnania, resp.
perspektívu lepšieho uplatnenia na trhu práce hlavne v tomto malom regióne. Takže toto je
podnet pre, pre, pre mesto, aj pre samotný odbor, aj pre komisiu.
Ďalej by som chcel poprosiť. Mesto v poslednom období urobilo strašne veľa. Strašne veľa
nových krokov progresívnych a ja pevne verím, že v tomto trende bude ďalej pokračovať, ale
chýba mi tu komunikácia, komunikácia s občanmi mesta aktívnejšieho charakteru ako nám
určuje zákon. Tzn. ja sledujem, kvitujem a evidujem, že teda mesto si plní svoju
zodpovednosť a svoje úlohy v zmysle zverejňovania, zverejňovania všetkých materiálov na
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stránke mesta. Toto sa stalo dobrým zvykom. Ale myslím si, že vo viacerých, že vo viacerých
veciach a jedno tu uvediem, možno aj dve následne, si myslím, že by bola treba aktívnejšie
komunikovať s ľuďmi minimálne, minimálne na úrovni nejakých e-mailov, nejakých sms
komunikácií v rámci nejakej brány, ktorú tu máme, ktorú, ktorá k dispozícii je. Je pred nami
fantastická možnosť zrekultivovať Poschou záhradu. Pardon. Ja sa prihlásim do diskusii, aby
to prešlo kompletne, aby to nepípalo do toho.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Breuer.
p. poslanec Zoltán Breuer
Ďakujem. Ja len ku kolegovi Kováčovi chcem poznamenať, že SŠ má na starosti VÚC-čko,
vyšší územný samosprávny kraj, takže tam skôr s nimi by to bolo asi komunikovať a nie
s naším odborom školstva. Majú to oni na starosti.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som to tak povedal, že treba vytvoriť iniciatívu, nie je to naša starosť, lebo nie je to naša
starosť, ale očakávam iniciatívu, ak je tu nejaká možná. Či už od vedenia mesta, či už od
komisie, či už od odboru školstva práve preto, že to nie je naša záležitosť. Ale môžeme sa
k tomu stavať chrbtom tým, že SŠ sú VÚC-čko, ktoré s o nich stará finančne, materiálne
neviem ako, ale v skutočnosti sú to naše deti, deti z tohto mesta a blízkeho okolia, ktoré by
mali mať perspektívu uplatnenia v tomto meste a chceli by sme, aby ostali v tomto meste.
Ďakujem za priestor.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel opýtať v podstate pred 5-timi rokmi, keď som si 1x sadol do týchto lavíc
tak, tak som sa často krát pýtal a často som inicioval, povzbudzoval MsÚ aby sa tu vytvorilo
oddelenie na tvorbu projektov z eurofondov. A za tých 5 rokov sa niečo urobilo. Momentálne
neevidujem o 8-mich projektoch, ktoré sú pre mesto schválené čo sa s nimi deje, v akom sú
štádiu. Tzn. začnem takým, ktorý má najviac podľa mňa, alebo nás najviac páli, na fontánu
bolo schválených 50 tisíc eur, ak mám dobrú informáciu. Termín je do konca marca na
ukončenie. Tie peniaze sa horko, opravte ma, keď to nie je pravda, keď tým pádom, že dneska
rozpočet predložený nebol, keď rozpočet schválený nie je, ani sa to stihnúť nedá do konca
marca. A neviem stavebne sa to ako dá stihnúť do konca marca, či to je vôbec vysúťažené,
lebo nič sa tam zatiaľ nedeje. Tie peniaze, ktoré sa podľa mňa ťažko vylobovali a do Rožňavy
konečne nejaké investície začínajú prichádzať, že sa sami nepojedáme, tzn., že sa vytvára,
vytvárajú dajaké hodnoty a odpisy, mesto má čo odpisovať zo svojho majetku, tak aspoň by
sme nemali nechať, nechať prepadnúť tieto peniaze, ktoré už sú schválené pre, pre mesto iba
tým, že sa venujeme možná nepodstatnejším veciam a tieto podstatné nám unikajú medzi
prstami. 50 tisíc eur strašne veľa sa za to dá podľa mňa okolo tej fontány spraviť, ale opravte
ma, keď, keď, keď mám zlé informácie. Ja mám informáciu, že termín je koniec marca a sú,
robiť sa tam nerobí, či to je vysúťažené, ako sa to stihne do konca marca. Tým pádom, že
rozpočet nemáme, sme v provizóriu podľa mňa sa to nedá stihnúť. Skúste mi sa k tomu niekto
vyjadriť.
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p. primátor Michal Domik
Poprosím pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak v prvom rade bol tam zvolený typ dlažby, ktorý nie je bežne dostupný. To bol prvý
problém, ktorý sme museli riešiť. Táto dlažba, ktorú pôvodne navrhoval pán hlavný architekt
sa v priebehu mesiacov december, január, február nevyrába. Výroba trvá 1 mesiac a začne sa
až v marci. To znamená, že sme, keď sme chceli túto dlažbu tak sme mali začať so súťažou už
v septembri. V septembri sme však ešte nevedeli, že dostaneme dotáciu. Takže sme sa
rozhodli, bol prizvaný pán riaditeľ technických služieb s pánom primátorom, že sa teda upustí
od tohto návrhu a vysúťaží sa bežne dostupná dlažba, ktorá je na sklade. Potom technické
služby urobili 2 sondy, žiaľ zem je zamrznutá, čiže v mesiaci február sa tieto práce v žiadnom
prípade robiť nemohli, pretože tam je potrebné aj betónovať, či tie obrubníky predpokladám,
že sa dávajú do betónu. Čiže súťaž prebieha, v pondelok máme uzávierku a od 04. 03. do 31.
03. má firma čo robiť aby to stihla.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem ešte do tejto súťaže sme zas technické služby zatiahli. Keby sme, keby som
vedel, že existuje ten §, ktorý by sme im mohli priamo zadať, tak určite by sme to zadali, ale
ja som sa to o tomto probléme pred týždňom dozvedel, ale promptne sme riešili zastavenie tej
dlažby, ktorá je nezmysel, že čakať tu na dajakú dlažbu. Našli sme alternatívu. Dlažba je
pekná, odsúhlasil to potom aj hlavný architekt, aj pán Marko a technické služby, aby sme
urobili potom tú, to verejné obstarávanie čím rýchlejšie. Už sú tam ponuky, takže chcem to
riešiť čo najskôr, čo sa malo už riešiť v septembri. Takže to je z mojej strany. Nech sa páči
pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chápem. Je to, je to dosť šibeničný termín. Keď to zvládnete klobúk dole. Ja len apelujem na
to, že už tie peniaze, ktoré sú v Rožňave, na prahu Rožňavy už ich nepusťme stadeto preč. Už
ich tuná preinvestujme. Na to chcem apelovať. Myslím si, že už v tomto období sa vonku
robiť dá, ale inde smerovalo moje...aha viem. Sme v rozpočtovom provizóriu, nemáme
rozpočet. Ako to ideme vyriešiť. Lebo do konca marca nebudeme mať rozpočet schválený,
nedá sa to.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pardon. Áno. Som zabudla ešte odpovedať. Dotácií sa to netýka. Ja mám také informácie, že
dotácie môžeme použiť bez ohľadu na to, či máme rozpočet schválený, alebo nie, lebo sú
účelovo viazané.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja ešte chcem využiť túto príležitosť pre našich občanov, obyvateľov
mesta nakoľko bola na mňa požiadavka už od mnohých, aby sme sa stretli a aby sme mali
priestor, kde si môžeme pár slov s občanmi povedať. Som sa obrátil so žiadosťou na pani
prednostku, či jej možné, tak ako kedysi sa stretávalo na pôde MsÚ s občanmi. Nie v tom
formáte, že budú mať poslanci služby, ale v takom formáte, že je k dispozícii miestnosť a keď
si, keď občan osloví poslanca a potrebujú miestnosť, tak môžu využiť priestory MsÚ. Takže
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netreba sa báť osloviť svojho poslanca, máme sa kde stretnúť a veľmi rád kohokoľvek,
s kýmkoľvek sa stretnem a kohokoľvek prijmem tu v priestoroch aj MsÚ. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Takže rád by som dokončiť svoj diskusný príspevok. Takže dávam, dávam
do pléna svoj názor, resp. otázku, či by bolo možné teda aktívnejšie komunikovať s mesta, s,
mesto teda aby aktívnejšie komunikovalo s občanmi. Máme tu nejaký mestský rozhlas, je tu
nejaká sms-ková brána, máme možnosť využívať sociálne siete na aktívnu komunikáciu.
Samozrejme je to otázkou toho, či máme záujem toto robiť. Ďalej myslím si, že by bolo
vcelku veľmi vhodné, aby sme mali oddelenie, alebo teda pracovníka, ktorý by bol
zodpovedný za komunikáciu s okolím. To znamená, že dával by tlačové správy, informoval
by tlačové médiá, elektronicky alebo papierove o tom, čo sa tu v meste deje na všeobecnú
popularizáciu mesta. A zároveň by mohol robiť, alebo teda mohli robiť piar mestu. Toto
mesto to potrebuje, nestojí to veľa peňazí a myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi zaujímavé,
hlavne teda šírením sociálnych sietí a kde môžeme upútať na naše mesto, na naše potreby,
resp. na naše klady a na náš rozvoj atď., atď. Takže toto dávam teda do pléna ako otázku,
resp. ako možnosť pre mesto.
A ako som povedal zaujímavosťou je teda táto Poschova záhrada v súčasnosti, kde, kde
nejakým zaujímavým spôsobom sa máme možnosť využiť dotáciu veľmi veľa peňazí na to,
aby sme ju zrekonštruovali, dali do poriadku. A ja by som bol veľmi rád, keby toto bola
príkladná akcia toho, ako sa komunikuje s občanmi mesta. To znamená, že by sme mali teraz
informovať občanov o tom, aké možnosti máme, čo to všetko poskytuje táto možnosť a tie
peniaze. Opýtať sa širokej verejnosti, laickej či už, alebo odbornej na to, čo si o tom myslia,
čo by tam chceli a akým spôsobom by chceli aby to vyzeralo. Samozrejme v nejakom
uzavretom termínovníku. V rámci tejto aktívnej komunikácii možno by stačilo 30 – 45 dní.
Potom zorganizovať diskusiu nie len medzi poslancami, ale aj medzi odborníkmi na území
mesta, dať zároveň tieto veci do diskusie do komisií. Aktívne aby sme pôsobili aj na členov
komisie a získať ich názory. Túto diskusiu uzavrieť, vyhodnotiť ju a povedať si, aký je
vlastne zámer, alebo čo vlastne občania by chceli, aby táto Poschova záhrada spĺňala v tomto
priestore. Na základe toho pripraviť aspoň 3 návrhy ako by mohla táto Poschova záhrada
vyzerať a potom následne veci realizovať. Netuším ale, či to je teraz samozrejme z časového
hľadiska možné, pretože nemám žiadnu informáciu o deadlinoch a pán hlavný architekt sľúbil
informácie do komisie až na najbližšom zasadnutí komisie výstavby, ktorá bude 13.03. Ale
opäť dávam túto záležitosť ako nejaký model do pozornosti vedenia mesta, aby sme takýmto
spôsobom sa naučili komunikovať s občanmi a získavali aj od nich spätnú väzbu, aby sme sa
neuzatvárali v MZ a v komisiách pred názorom, alebo názormi, názormi verejnosti ako takej.
Nepredpokladám nejaké hromadné diskusie v tomto smere a určite nepredpokladám, že sa
nám servry zaplavia dotazmi, nápadmi a neviem čím, ale je to veľmi zaujímavé gesto, pretože
okrem informácií toho typu, kedy čo bude porúchané, kedy sa elektrika vypne, kedy sa vypne
voda, myslím si, že občania by si zaslúžili aj informáciu toho typu, že riešime tieto závažné
veci. A toto je myslím si dosť závažná vec, pretože ten objem prostriedkov, ktoré sa tam
ponúkajú je, je veľmi veľká. Ďalej v súvislosti s tým, čo tu bolo povedané, pán Balázs to
naznačil, ja by som bol veľmi rád, keby každý takýto projekt, alebo viacero projektov mali
tzv. projekt manažéra. Tzn. človeka zodpovedného za koordináciu týchto projektov a zase
svetlým príkladom je táto Poschova záhrada, resp. rekonštrukcia samotnej tej fontánky
baníckej ako takej, ale možno aj iných projektov. Kde tento človek vie, ako sa pohybujeme
v termínoch, kde máme ísť, akým spôsobom a čo všetko treba ešte riešiť a mohol by nielen
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informovať vedenie mesta, alebo mesto ako také, ale mohol by informovať aj poslancov, ale
aj občanov mesta ako takých v rámci dostupnej, v rámci tej komunikácie o ktorej som
rozprával. Takýto projekt manažér, alebo projekt manažéri by mali určite, by boli pre nás
určite prínosom, pretože by zefektívnili celú činnosť a zároveň by nám dokázali ustriehnuť
časový sled a súsled jednotlivých úkonov a činností. Ďakujem. Toľko z mojej strany otázky
a podnety.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Keď môžem ešte k tomu pánovi, pán Balázs, taktiež aj pán Kováč. Čo sa
týka verejného obstarávania už budúci týždeň prídu sem ľudia. Tak isto na projektové
oddelenie chceme to zosilniť, nakoľko nechcem sa dostať do ďalších takých problémov, že
týždeň, pred týždňom som sa dozvedel, že niečo nám horí a treba to dokončiť. Takže som si
zavolal externe, aby prezreli, aby pomohli pani Jánošíkovej v tých projektoch všetkých. Sú asi
vyše 30 rozrobených projektov máme, aby rozdelili, pozreli čo treba doplniť, čo treba poslať,
v ktorom termíne, aby všetky termíny nám nehoreli, aby sme neriešili to už do budúcna na
poslednú chvíľu, nerobilo sa to asi len teraz, ale stále sa to asi funguje, že na poslednú chvíľu
tieto projekty. Takže už budúci týždeň prídu ľudia, s ktorými potom sa chcem dohodnúť
o tom, aby prekopali verejné obstarávanie, projektové oddelenie, aby pozreli všetky projekty,
či sú správne, či sú kedy vlastne čo majú podať, aby sme posilnili, lebo pani Jánošíková fakt
má toho veľa a toto je veľmi dôležité oddelenie ich spojiť, chcem ich spojiť, aby, aby boli
spolu na jednej chodbe, aby od verejného obstarávania, projektoch a tak isto aj pani, no teraz
mi poraďte, pani Gyüreková a ešte rozpočtárka, pani rozpočtárka tak isto aby bola, pani
Macková tak isto. Aby všetci boli na jednej vlne, aby spolu sa vedeli dopĺňať. Takže od
budúceho týždňa už toto riešim, aby toto sa už nestávalo do budúcna, aby, aby nám horel
dajaký termín dajakých projektov, aby sme nemohli, nieže stratíme ďalšie, alebo nieže
stratíme dajaké peniaze, čo, ktoré môžeme mať z tých fondov. Ďakujem pekne. Pán Balázs
nech sa páči.
p. poslanec Ing. J. Balázs
Reagoval by som pán primátor na teba. Ak mám dobrú informáciu pani Ing. Jánošíková
podala výpoveď a odchádza. Je vo výpovednej lehote. Mám dobrú informáciu.
p. primátor Michal Domik
Áno.
p. poslanec Ing. J. Balázs
Externá firma je super riešenie, lebo sú to firmy, ktoré s týmto robia, ale externá firma nebude
pripravovať podklady do projektu, nebude vypisovať formuláre, ktoré sa odovzdávajú.
Externá firma pomôže s VO-čkom, s verejným obstarávaním, pomôže s podaním projektu, ale
tie podklady stále musí pripraviť oddelenie v meste. Naozaj tej roboty je tu strašne veľa, takže
ja si myslím, že netreba sa spoliehať len na, na to, že externá firma všetko vyrieši. Musí tu byť
oddelenie, ktoré sa týmto veciam bude venovať. V tejto súvislosti sa vraciam ku týmto
projektom, ku Poschovej záhrade napr. Kolega Kováč on je vynikajúci rétorik. Ja jeho
rétorické schopnosti obdivujem dlhodobo a on by sa o tom strašne rád veľa rozprával, jak to
teraz povedal. Ale ja by som sa chcel opýtať tým pádom, že máme na tú, na realizciu 2 roky,
je to obrovský počet, obrovský obnos peňazí, treba to súťažiť, treba to realizovať, či máme
toľko času na rozprávanie, alebo chcel by som apelovať na to, že rozprávajme sa toľko, aby
sme to stihli zrealizovať. Lebo sa bavíme o 400...
p. primátor Michal Domik
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300.
p. poslanec Ing. J. Balázs
...300 tisíc eurách. Ďakujem. Áno. Takže vlastne aby sme, tak jak kolega Kováč povedal, že
nech je zodpovedná osoba, ktorá tieto veci rieši, ktorá tie termíny sleduje, aby sa nestalo
presne to, čo hovoríš teraz s tou fontánou, že treba hasiť za 1 mesiac to kompletne zvládnuť.
Ďalší projekt, ktorý by som sa chcel opýtať, vlastne tú Poschovu záhradu vieme už jak stojí,
ale, ale boli schválené vlastne MŠ tiež sme sa Vajanského dozvedeli, výmena povrchu na
multifunkčnom povrchu Zlatá, detské ihrisko Radosť na Ulici pionierov. To je dohromady 20
tisíc eur. Potom bola na ZŠ Fábryho, tam bolo, malo byť, alebo bolo schválených 134 tisíc eur
a ešte by ma zaujímalo, že v akom štádiu je námestie. Keby som tiež mohol dostať aspoň
nejakú letmú, letmú informáciu, že v akom to je štádiu, aby sa takéto termíny jak s fontánou
nest....aby to bolo vyčerpané. Bodka.
p. primátor Michal Domik
Keď môžem ešte prvým takým dotazom. To projektové oddelenie chceme tak isto aj
vlastnými zamestnancami posilniť. Toto je také núdzové. Hej. Aby nabehlo. Nevieme vybrať
teraz odborníka na toto oddelenie. Pani Jánošíková má toho už po hlavu, má v tom chaos.
Jasné veď má kopu roboty. Klobúk dolu pred ňou čo všetko pre toto mesto urobila. Takže toto
je to núdzové, aby nabehol budúci týždeň dakto, aby aj rýchlo pomohol odborník. Tak za to
som tú externú. Ale taktiež má prísť jeden zamestnanec, ktorý by chcel pracovať takzvane. Je
to odborník z ministerstva, mladý chlapec. Veľmi fungovaný. Chcem vedieť jeho znalosti
a určite aby prešiel dajakou, aby sme ho prevetrali, hej, v jeho znalostiach. Takže to
projektové oddelenie nechceme zrušiť, chceme ho zosilniť, chceme odborníkov tam, čo
najviac ľudí, aby jeden, vytvorili sme jeden silný tím a aby začalo to fungovať tak, ako to už
konečne má. Aby nikto nemal potom pocit, že už idem preč, aj to nezvládam, mám toho veľa,
všetko je na mne a takto. Takže toto chceme odstrániť čo najrýchlejšie, aby pani Jánošíková
tak isto už mala konečne trošku oddych, že môže si povedať, že v piatok si dám voľno
a oddýchnem si. Takže toto chcel som odstrániť. By som poprosil na, ohľadom tých ostatných
vecí pani prednostku, že to námestie ako stojí, v akom štádiu, keď vie. Alebo....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Námestie baníkov my sme rokovali s projektantom na úrovni hlavného architekta. Tam sme
a dohodli, že je potrebné ešte dopracovať projektovú dokumentáciu, čo sme vám už aj
predtým spomínali, že je nevyhnutné odvodnenie urobiť a dopracovať projektovú
dokumentáciu tam pri 2 budovách, kde sa nachádzajú pivnice, tak je potrebné prepracovať tie
prípojky vody. Toto nám projektant už aj doručil cenovú ponuku no musíme s ním rokovať.
A prisľúbil, že do polovice apríla by mohol mať tieto detaily nakreslené tak, aby sme mohli
vyhlásiť verejné obstarávanie. Ešte čo sa týka pani Jánošíkovej ona nepodala výpoveď. Nie.
Nestiahla. Nie. Tak bola to iná forma, ale my sme s tým nesúhlasili. Možnože dnes sa niečo
vyskytlo v podateľni. Priznám sa, dnes som nemala možnosť vidieť došlú poštu, ale to nebola
výpoveď.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Maďarská škola. Áno strecha. Tam nám treba verejné obstarávanie pripraviť a MŠ Ernesta
Rótha tam sa prehodnocuje projektová dokumentácia, pretože tá je z roku 2017, keď sa
nemýlim. Tak aby spĺňala tie parametre na podanie projektu na zníženie energetickej
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náročnosti. Čiže toto sa prehodnocuje. V prípade, že dostaneme konkrétne opatrenia, ktoré je
ešte potrebné urobiť, tak požiadame projektanta o doplnenie, o zaktualizovanie projektovej
dokumentácie a teda vypracujeme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Ale ešte
sme sa aj napriek tomu poistili. V prípade, ak by žiadosť nebola úspešná, tak do rozpočtu sme
zahrnuli rekonštrukciu strechy na MŠ Ernesta Rótha.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prosím? Jaj.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Že to tie, tie 2 materské, či vlastne tie 2 ihriská a prípadne ešte by ma zaujímala informácia
v 2016 bola schválená, schválený medziprietový, medziblokový priestor Družba. Že to je
v akom štádiu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Exante kontrola na samosprávnom kraji.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže kontrola. A tie ihriská tie sú 10,5 a 9,5 tisíc.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Detské ihrisko Radosť to je tuto na sídlisku Stred. Tam máme realizáciu do konca mája.
A výmena povrchu na Zlatej tam už sa komunikovalo s dodávateľom, takže v priebehu
mesiaca marec povedal, že to je v podstate taká 2-týždňová zákazka...
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže na tomto sa pracuje v podstate...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, áno komunikujeme. Už sme oslovovali, že kedy presne príde prevziať. Takže my sme
posunuli informáciu aj pánovi riaditeľovi, dali sme mu kontakt na dodávateľa.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne za informáciu. Teším sa, že to tak ide v podstate. Držím palce.
p. primátor Michal Domik
Ďakujeme. Pán poslanec Demény nech sa páči.
p. poslanec Miroslav Demény
Tak už teraz dobrý večer. Ja mám zasa k tým ot...viac menej k tým chodníkom, lebo podnety
občanov sú a už Erika, pani prednostka hovorila s námestím. Či sa bude rekonštruovať z tých
peňazí, čo sme dostali od štátu, či len východná strana toho námestia, či aj južná tam popri
Tatrabanke. Jedna z otázok a ďalšia čo s tým chodníkom s prístupovým na Námestie baníkov
obojstranne aj od Empressu hore, aj od Kocky, lebo vyzerá dosť úbožne.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Podľa rozpočtu, ktorý je k projektovej dokumentácii, ktorá je platná pre stavebné povolenie,
tak v podstate celý chodník východnej a južnej strany, čo teda od tej novej kaviarne až po
Rubín to nazvem, tam bol predpokladaný rozpočet 730 tisíc eur. No čiže my sme dostali 250
s tým, že odvodnenie zafinancujeme z vlastných finančných prostriedkov. Čiže podľa
predbežných prepočtov by tá rekonštrukcia mala končiť niekde pred kláštorom Vincentiek,
alebo pre Bodegou.
p. poslanec Miroslav Demény
Čiže južná strana. Áno?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Východná strana, čiže bez tej...
p. poslanec Miroslav Demény
Tých 730 tisíc je len chodník či aj cesta, či to parkovisko.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie len chodník.
p. poslanec Miroslav Demény
Len chodník.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No. Áno.
p. poslanec Miroslav Demény
Dobre. Ešte ďalšiu otázku...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
A ešte si sa pýtal na ...
p. poslanec Miroslav Demény
Chodník čo je prístupový na námestie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, to je chodník na... Áno to je chodník na Šafárikovej ulici. No to je ďalšia etapa toho
projektu.
p. poslanec Miroslav Demény
Veľmi zle. Lebo ten chodník má 10 farieb pomaly.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Závisí všetko od vás od poslancov, pretože investičné akcie schvaľujete vy. Máme 3 ročné
plánovacie obdobie, čiže rozpočet schvaľujete na 3 roky, treba to naplánovať nejako rozumne
v rámci našich možností. Pretože nepredpokladáme, že by už boli výzvy takéhoto typu.
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p. poslanec Miroslav Demény
Ešte ďalší chodník čo sa týka od františkánskeho kláštora a je vyasfaltovaný až po
pamiatkový ústav a už pred GOS-kou nie. A GOS-ka celé, všetko je zrekonštruované, len ten
chodník vyzerá úplne rozbombardovaný a ten chodník patrí mestu. Že prečo sa už ten chodník
nevyasfaltoval.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No to je znova otázka, alebo úloha pre vás pre poslancov, pretože v jarných mesiacoch
budeme znova predkladať materiál zoznam opráv chodníkov a komunikácií, kde sú
vymenované všetky chodníky, ktoré je potrebné opraviť. A závisí od toho, koľko finančných
prostriedkov schválite na opravy a ktoré chodníky určíte na asfaltovanie. Každý rok sa to
takto robí.
p. poslanec Miroslav Demény
Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Na odporúčanie komisie výstavby to je ešte samozrejmé.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Breuer nech sa páči.
p. poslanec Zoltán Breuer
Ja sa ešte chcem opýtať, že kto má na starosti opravu detských ihrísk a takýchto zariadení,
lebo napr. aj na juhu to detské ihrisko pri Inkube je v katastrofálnom stave. Či sa to nedá
nejak namaľovať, alebo natrieť a aj pri krčme Šugár tam čo je to ihrisko betónové, ten
basketbalový kôš je ohnutý už 3 roky. Ja už som sa pokúšal aj predchádzajúcemu vedeniu
načrtnúť, že by to mohli vyrovnať ten basketbalový kôš, lebo si nevedia na to deti hádzať. Že
či sa to dá nejak realizovať, lebo tam pred tými 3 rokmi spadla strecha z toho Šugára na to a je
to stále ohnuté. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Tak k tomu by som, keď môžem ja odpovedať. Majú to na starosti technické služby. Nevidím
problém, aby sme si teraz, som povedal, že my sme mesto, hej, my zastupujeme mesto, my si
môžeme sadnúť a povieme, poviete mi, že toto, toto, aby sme tu nepreberali, že tu sme vinný
a my sme všetci vinný, aby sme začali s tým. Stačí nám, keď máme dajaké neformálne
stretnutie, sadneme si a poviete, že toto by sme mohli opraviť. Hej. Pozrieme sa tak jak sme
boli teraz v Poschovej záhrade, pozreli sme sa všetci, pozreli sme si projekt, čo by sa dalo
vylepšiť, čo by sa tam dalo dodať, aby sme spoločne komunikovali. Aby to nebolo tak ako, že
mesto. My sme mesto a vy ste poslanci. My sme všetci spoločne jeden tím, ktorý vlastne ide,
ide nám o blaho občanov. Pre všetkým. Takže má to na staros...majú to na starosti Technické
služby mesta Rožňava. Nie je problém zadať takéto drobné opravy. Jednoducho, jednoducho
vieme to promptne riešiť. Len treba dať ten návrh. Takže či chýba kanál, alebo tak. Zatiaľ
všetko čo prišlo ku mne mailom hneď sme riešili okrem chodníka na Dúhovej, ktoré už je tak
isto v takej podobe, že chceme im to vysypať, tým občanom. Ďakujem. Nech sa páči pán, ešte
poprosím pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len pre zjednodušenie a vám naozaj pre tú lepšiu orientáciu. My vám pošleme
presne akú hlavnú činnosť vykonávajú technické služby a ostatné naše organizácie, kde
poprosím pána riaditeľa technických služieb, aby mi aj doplnil nejaké kontakty, aby ste vy
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práve takéto veci vedeli operatívne riešiť. Že nie teraz čakáte mesiac, kým bude MZ,
nadnesiete na vedenie mesta, my znova odstúpime technickým službám požiadavku. Takže
my vám vypracujeme taký, taký materiál, že kto má čo tu presne na starosti a na koho sa
obrátiť v prípade, keď takéto len drobné opravy, údržby treba riešiť. Ja si myslím, že to bude
rýchlejšie. Dobre. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Začiatkom mesiaca február sme mali slávnostné zasadnutie MZ, na
ktorom sa odovzdávali ceny mesta a primátora. Na zasadnutí 17. 01. som sa informoval
o pripravenosti tejto udalosti, ako aj som mal požiadavku zabezpečenia dvojjazyčnosti
zasadnutia, ako aj zaslaniu pozvánok pre čestných občanov mesta. Napriek tomu, že toto
zasadnutie sa uskutočnilo skoro pred mesiacom, v meste len toto slávnostné podujatie
rezonuje aj dodnes. Občania hodnotia akciu ako, ako dôstojne pripravené. Sála bola krásne
vyzdobená, dodržala sa aj moja požiadavka dvojjazyčnosti až na maličkosť, že slávnostný
príhovor pána primátora neodznelo v maďarskom jazyku. Nepríjemné však bolo, bola
prázdnota stoličiek pre, pripravené pre obecenstvo. Čo však mohlo byť zapríčinené akurát
nevhodným určením času začiatku zasadnutia. Tento rok 03. 02. Všetci vieme, že pripadlo na
nedeľu, preto možno určením poobedňajšieho času by sme nemuseli prežívať takúto trápnu
situáciu. Však vieme, že v nedeľu mnohý chodia do kostola doobedu a gazdinky varia obedy.
Poobede sa vyberú na prechádzky a na kultúrne podujatia. Žiaľ čo sa týka pozvania čestných
občanov, mimo jedného, žiaľ neboli pozvaní a pre partnerské mestá pozvánky boli zaslané
podľa mňa trošičku pozde 30. januára. Takže potom sa ani nečudujme, že trebárs nejavili
záujem. Nie za to, že by neboli chceli prísť, ale, ale možno kvôli tomu, že nevedeli zariadiť
tak svoje veci, aby sa zúčastnili tohto podujatia. Čo sa týka kultúrneho programu ten bol fakt
na úrovni, preto aj z tohto miesta by som chcel zablahoželať účinkujúcim ZUŠ, ktorí si snažili
prispôsobiť svoje vystúpenia aj mojej prosbe o dvojjazyčnosti. Odzneli krásne klavírne
produkcie, ako aj piesní v taliančine a v angličtine. Touto cestou by som chcel poprosiť, že
v budúcnosti keď, keď takéto sa udeje, tak fakt zavčasu by bolo treba ako len pozvať ľudí,
ktorí, ktorí by mali záujem trebárs aj o to podujatie.
Ďalšie, ďalší postreh. V utorok bolo školenie poslancov, kde odznelo, že mesto by mal sa
starať aj o občanov, ako aj o problémy občanov. Na základe toho by som chcel upozorniť
mesto aj na postreh občanov, ktorých trápia veľa vecí, ale v poslednom týždni mnohí ma
zastavili ohľadne dianí čudných vecí v rožňavskej nemocnici, ako aj slovenskej
automobilovej doprave. V nemocnici údajne z organizačných dôvodov sa zatvárali
v poslednej dobe viaceré oddelenia. Naposledy neurologické oddelenie bolo pričlenené ku
inému oddeleniu. Samozrejme s menším počtom posteľov, čo prináša ako len to, že, že
nastanú ako len viac čakacie doby a vieme, že, že v niektorých mnohých trpia ako len
takýmito problémami, čo patrí ako len na toto oddelenie a mnohí pacienti sú potom posielaní
do Košíc. Avšak keď sú v Košiciach tak aj, aj príbuzný sem tam ich chceli navštíviť. Pri
poslednej prerábke cestovného poriadku SAD, a. s. zrušila spoj do Košíc o 12.00 čo bolo, čo
bola ideálna doba na cestovanie. V sobotu a v nedeľu ide ráno o 7.40 autobus a potom
poobede o 16.00. Tak neviem či do Košíc 2x stačí ako len takýto spoj stadiaľto ako len
z Rožňavy. A z tohto miesta ako len by som chcel poprosiť vedenie mesta, keď by vedel
naviazať ako len styk s spomenutými ako len organizáciami, že či by sa nenašlo nejaké lepšie
riešenie. Aké, aké, z akých dôvodov ako len dochádza k týmto organizačným problémom a či
nie je možné pomôcť, aby aj, aj v tomto smere došlo k zlepšeniu. Žiaľbohu v Rožňave sme
takí ako len, keď počúva človek k rádiu, alebo televíziu, tak vieme, že sú problémy ako len
94

trebárs v Komárne, v Štúrove, v Galante. Tam ľudia sa boria a, a petície písajú a snažia ako
len vybavovať tieto veci, alebo, alebo do...domáhať svojej pravdy, ale, ale nejak tu v Rožňave
ako keď by sme takých štrucovú politiku ako len vyko...alebo pštrosiu politiku. Že, že vieme
o problémoch, ale, ale hlavu si strčíme do piesku radšej. Fakt mnohých tieto veci trápia
a môžu zastihnúť aj, aj našich príbuzných. Takže pokiaľ by bolo možné nejaké riešenie
a vyvolať nejaké jednanie s týmito organizáciami na, na zlepšenie situácie tak asi, asi bolo by
žiadúce.
Pri hodnotení činnosti MP ako len som zabudol zareagovať, alebo ne..ne..nezareagoval som
včas. Z tohto miesta by som chcel poďakovať za službu a službu konajúcim policajtom, ktorí
fakt dosť často sa objavia aj na cintoríne, ale čo, čo ľudia veľmi cenia a taktiež aj v meste
dosť často ako len robia obchôdzky čím oveľa bezpečnejšie sa cítia. No nie je možné to
povedať od PZ SR. Oni, oni, ich až tak pešo nevidieť len, len s autami chodiť, čo, čo zase nie
je najlepšie, lebo, lebo viac počujú a postrážajú ako, postrehnú keď, keď priamo sa zúčastnia
diania mesta než z auta. Takže aj z tohto miesta ďakujem pekne za vykonanú službu.
Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keby som mohol, tak ja ešte niečo by som doplnil. Ešte pred záverom. Pán Beke to
čo som povedal nekritizujme tu. Jednoducho fakt niektorí poslanci zobrali si to za svoje. Dni
mesta ja by som vás poveril organizáciou tohto podujatia pozvať všetkých čestných, aby ste to
v čase urobili podľa vášho názoru, alebo podľa vášho vkusu a budete zodpovedný za Dni
mesta od dnešného dňa. Keby ste súhlasili, lebo nevieme vašu predstavu. Tak ja by som viem,
že tak hovorím, že OK boli tu páni poslanci, alebo boli tam aj z komisie, že poviem áno, ja
vypracujem návrh čo, čo požadujem v tej zmluve a on to teraz všetko spracuje a takto by sme.
Keby, keby ste súhlasili s týmto, aby fakt nezabudli sme na tieto veci. Máte pravdu, že sme,
bolo to pozde, ale do budúcna si myslím, že vy fakt ste taký človek, ktorý do detailne by to
vedel zvládnuť a keby ste súhlasili no s tým. Ako poslanec mesta, že by ste pripravili
a oslovili tých, tieto organizácie tak isto. Bol by som veľmi rád. Nech sa páči pán Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Tak ďakujem pekne za dôveru, ale keďže aj iné povinnosti ako len mám, ja si myslím, že ako
len nám v meste, alebo na mestskom úrade sú za to pla...sú tuná platené pracovníci ako len za
takéto organizácie ako len. A že nie je databáza trebárs adries čestných občanov, alebo nie je,
nie sú kontakty ako len trebárs na, na partnerské mestá za to ja nemôžem, ale, ale zaiste že
mesto má svoje právomoci a, a možnosti tak aby získal tie databázy. Keď budú mile rád ako
len zavolám tým, tým ľuďom a keď dostanem zavčasu, ako aj teraz trebárs bolo preposlané,
že aké kultúrne akcie ako plánuje mesto, tak v kľude stačí ako len e-mail preposlať ako len
ďalej. Takže nevidím ako len dôvod ako len aby, aby sa nemohli vyrozumieť tieto organizácie
a, a taktiež. Ale keď je potrebné mile rád pomôžem. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže tento problém bol. Áno vnímal som ho, bolo to na poslednú chvíľu.
Ešte pánov poslancov som musel v sobotu z Poľska riešiť, aby sme sa dali do kopy, lebo ten,
tá nedeľa bola fakt taký termín. Takže ten problém som vnímal. Na to som reagoval s týmto,
že už všetci máte kalendár podujatí, aby sme dopredu vedeli, že čo ako. Aby to nebolo týždeň,
alebo 2 týždne pred tým podujatím. Aby nám nehorel ten termín. Takže ja iba tak, aby, budú
tu jasne, budú poverené osoby, ktoré toto budú organizovať, aby ste len dohliadol potom na
to, aby tie vaše požiadavky boli splnené. Takže ja budem rád, keď aj to bude fungovať a bude
to na takej úrovni, ako vy si predstavujete. Takže ďakujem pekne. K bodu áno neurológia sa
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zavrela. Z môjho miesta som bol v jednaní tak isto s pánom riaditeľom, mali problém
s ubytovaním, tak my sme to riešili s tým, že by sme im ponúkli priestory vilky. Bol som mu
ukázať. Je to, vilka je na úrovni 4 hviezdičkového hotela, tak vlastne tí doktori, ktorí by sem
prišli už by mohli ísť tam, ale toto je v tom jednaní. No bohužiaľ majú nedostatok tých
doktorov a jednalo by sa o tých ukrajinských doktorov. Takže museli zavrieť, ale hľadajú
určite alternatívu, aby, aby tieto oddelenia sa nezatvárali, aby, aby boli udržateľné. A pri tých
ďalších bodoch som sa úplne stratil už. Takže to už potom dáme. Eurobus. Áno takže ten
Eurobus si myslím je to na, v kompetencii Eurobusu. Oni vedia koľko tých pasažierov chodí
s tým autobusom. Či je to vlastne rentabilné pre nich. Tak si myslím, ale môžeme im zavolať,
zistiť, čo sa stalo, prečo. Dobre? Takže ide vlak, áno, ale. Jasné. Zistíme, aby sme vedeli
potom vám tak isto vedieť odpovedať. Ešte pán Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Nemám pripravený veľký papier, takže to bude len krátke. Ten kalendár akcií je dobré, že ste
poslali a veci, ktoré tam boli už konkrétne s dátumom tak som zverejnil na jednej
nemenovanej stránke. Takže tam si to môžete pozrieť, keď chcete. Keby ste priebežne stratili
ten zoznam viete, kde ho hľadať. Ďakujem.
p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujeme. Ešte niekto do diskusie? Pán Beke nech sa páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Prepáčte ako len, ale keď už bola spomenutá ako len určitá webová stránka, chcel by som
poukázať aj na, aj na problémy s webovou stránkou ako len mesta. Že keď by sa dalo aj s tým
niečo robiť, lebo niektoré akcie čo sú, čo sú v ten deň, alebo v blízkej budúcnosti človek nájde
na piatej strane. Že dobre by bolo, keď by to bolo na začiatku ako len zverejnené.
p. primátor Michal Domik
Dobre. Môžem vás upokojiť pán Beke. Už bola tu tá firma, ktorá nám spravuje tú stránku a zo
všetkých odborov, všetky také poznatky, kde by sa dalo vylepšiť, takže budú na tom pracovať
určite. Takže minulý týždeň tu boli a ponúkajú nám tú pomoc, že áno opravia tie ikonky,
popresúvajú, aby bola tá stránka prehľadnejšia. Dobre? Takže už aj v tomto smere sme urobili
kroky.
Dobre. Skočilo moje meno, že ja som sa prihlásil do diskusie. Takže. Dobre. Takže nikto sa
nehlási do diskusii. Uzatváram diskusiu. Chcel by som sa vám poďakovať za dnešný deň.
Vážení poslanci, vážení prítomní, program dnešného zasadnutia sme vyčerpali, ďakujem za
spoluprácu a prajem Vám pekný zvyšok večera. Dovidenia.

Michal D o m i k
primátor mesta
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