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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 28. 05. 2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 14. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom 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 15, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Svoju neúčasť ospravedlnili pán Mihók a pán poslanec Kováč. Za overovateľov zápisnice 

menujem pána poslanca Ivan Kuhn a pán poslanca Michal Drengubiak.  

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

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

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

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

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

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 12. 03. 2020 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

v pozvánke, najprv sa hlasuje bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli 

a webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia  

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   
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Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prosím pánov poslancov, kto má záujem 

o návrh programu, o zmenu návrhu programu? Nikto sa nehlási. Takže pokračujeme.  

 

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, ako sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

V bode Otázky a podnety občanov ak chcú vystúpiť k proble...proble...problematike, ktorá nie 

je predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút a v odôvodnených 

prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po 

otvorení zasadnutia MZ a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit 

predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

slovenského jazyka priamo na zasadnutí MZ v súlade so zákonom NR SR č. 184/1990 Z. z. o 

používaní jazykov národnostných menšín a v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

vloženú čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby 

ste pred opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú kartu, identifikačnú kartu 

vybrali z hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

Ešte predtým, ako pristúpime k jednotlivým bodom programu, by som Vás chcel upozorniť na 

opatrenia ÚVZ SR, ktoré sú uvedené aj na zverejnenej pozvánke a o ktorom musíme všetci 

dodržať....ktoré musíme dodržiavať všetci, a to: 

 zúčastniť sa zasadnutia MZ len v rúškach, 

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

respiračného ochorenia, 

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

vzdialenosť od osoby minimálne 2 m. 

 

Oznamujem   Vám,    že    každé   2  hodiny  bude  zasadnutie  MZ prerušené na 15 minút  a 

vykoná sa vetranie miestnosti a dezinfekcia. Aj  z uvedeného dôvodu žiadam všetkých 

poslancov, aby k jednotlivým bodom pristupovali vecne a konštruktívne. 

       

Začíname bodom  č. 2, ktorým sú Otázky a podnety občanov 

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

 

Občan mesta 

Takže prajem príjemný dobrý deň. Volám sa Milan Capák. Došiel som za občanov, za seba 

a chcem sa opýtať. Chcem sa opýtať vás priamo pán primátor hneď na úvod, tak isto by som 

potreboval vyjadrenie stavebného úradu a MP. Chcem sa spýtať na, keď sa pamätáte ešte pred 
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korona vírusom bol som tu na zastupiteľstve. Vy ste ma tu nazývali úžerník a všelijako, čo ste 

sa mi neospravedlnili verejne do kamier ešte dodnes a na druhej strane ste potvrdili, že vy ste 

postavili akúsi čiernu stavbu, teda cestu, kde ste dali makadám a neviem čo všetko na Rožňava 

bani. Preto ma to zaujalo, keďže ste nemali stavebné povolenie na to vydané mestom, čo nám 

potvrdila aj správa od mesta aké kroky, lebo vy ste ako vzor primátor, vzor pre mladých ľudí 

v Rožňave, áno. Pozerajú na vás ako na vzorovú osobnosť. Aké kroky ste podnikli teda už za 

takmer rok od vtedy s odprataním tej čiernej stavby. Preto ja som aj v časoch poslancovania bol 

stále proti tým čiernym stavbám, takže buďte taký láskavý ako by ste mi vedeli odpovedať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Aby sme začali na začiatku, nehovoriac o tom pán Capák, že po tom vašom vystúpení, 

potom len budem chcieť áno, alebo nie, ste mi zavolali a ste sa mi ospravedlnili, že ste..., 

s prepáčením ja som taký hlupák, že som skočil pánovi Burdigovi a pán Burdiga bol za mnou, 

aby ja som prišiel na MZ pán primátor ťa očierniť a ja z toho nič nemám. Mám pravdu, že takto 

to bolo? Áno alebo nie. Ja budem, ja vám odpoviem aj na to ostatné. 

 

Občan mesta 

Áno. áno.  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno alebo nie. Volali ste mne večer na telefón a ste sa mi ospravedlnili, že urobil som chybu, 

že pán primátor prišiel som ťa zač...poč...začierniť na MZ, ale bol za mnou pán Burdiga osobne, 

aby som toto vytiahol. Je to pravda? Áno alebo nie. Budem vám, odpoviem vám na ďalšie 

otázky.  

 

Občan mesta 

Ja som.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Len povedzte mi, odpovedzte mi áno, alebo nie. 

 

Občan mesta 

Ja som vám telefonoval na to, aby ste sa mi konečne ospravedlnil čo.... (výpadok mikrofónu) 

verejne ešte ... (výpadok mikrofónu) som sa stretol a sme sa o tom rozprávali, áno som aj 

prisľúbil, že tak urobím. Čiže máte pravdu áno, aj som vám telefonoval, ale vy dodnes... 

 

p. primátor Michal Domik 

....dávate mi za pravdu, že pán Burdiga vás nainfikoval, aby ste prišli na zastupiteľstvo, ste 

povedali... 

 

Občan mesta 

Nie. Nie. Pán Burdiga.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Buďme...ja viem, že ste férový, zase vás beriem, že ste pravdovravný, hej, lebo vy čo máte na 

jazyku si poviete. 

 

Občan mesta 

Áno. 
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p. primátor Michal Domik 

Nepoďme. S týmto ste mi večer zavolali, že sa mi ospravedlňujete, že vás pán Burdiga 

nainfikoval. 

 

Občan mesta 

Nainfikoval. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja zle nechcem. Ja vôbec neriešim, že čo ako pán Burdiga ako k vám pristupuje. Ale bol za 

vami a vás požiadal aby ste prišli na MZ. Áno alebo nie?  

 

Občan mesta 

Nie. Pretože nainfikoval ma pán prítomný z druhej kolónie pán Gábor, ktorý povedal, že ako je 

to možné, že my si tu nemôžeme nič dorobiť na domoch a tu primátor si stavia cestu. Tak tam 

je úplne ten začiatok. Potom som sa spojil aj s pánom Burdigom, či vám dal to stavebné 

povolenie alebo nie. A vtedy sme sa zhodli na tom, že bolo by správne aby som prišiel sem na 

zastupiteľstvo a tak isto som vám telefonoval, či to nedáme, neuhladíme nejak dokopy. Ale vy 

ste taký vzorový občan, že ja ako som chybný človek, s chybami samozrejme, ale vy ste tak 

perfekt, že vy ste dodnes si nedali snahu aby ste sa tu ospravedlnili , ma tu nosí vaše vyjadrenie 

ešte aj cez súdy. Moja matka musí ísť na súdy, lebo ste taký múdry, že mňa nazvete úžerník. 

Viete ja to nepoviem také čosi primitívne do éteru, keď nemám to na podkladoch. Takže teraz 

sa raz k tomu, čo ste urobili v tej veci s tou čiernou stavbou dodnes. Prešiel pomaly rok. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže trošku to, ja sa ospravedlňujem, trošku to bude dlhé ale nech.... 

 

Občan mesta 

5 minút to bude. Nepotrebujem viac. 

 

p. primátor Michal Domik 

Z mojej strany určite nie, lebo ten príbeh nie je 5 minútový, aby ľudia vedeli. Teraz otvorím si 

aj ja ústa. Na mojich facebookových stránkach v živote som nešiel proti, čo sa tu robilo. Čo sa 

tu zašpinilo, čo pán Burdiga urobil. Neriešil som to. Neriešil som to vôbec. Hej. Doteraz. Ale 

musím už otvoriť si ústa. Pred voľbami a budem pravdivý a môžem prisahať na svoje 3 deti, 

pán hlavný architekt prišiel za mnou, môže to potvrdiť a povedal mi jednu vec. Michal ak chceš 

postaviť tu dakedy dom musíš dať pokoj pánovi Burdigovi so špinením a vyťahovaním špiny 

naňho, lebo v živote ten dom nepostavíš. To je prvé. Toto sa stalo. Automaticky ja som mu 

odpovedal, mne je jedno čo pán Burdiga chce, ja mu nedám pokoj, lebo mi ublížil, oklamal 

a pošpinil. Ja potom radšej ten dom nepostavím, možno len o 3 roky. Bohužiaľ už ten dom bol 

predpripravený, bol objednaný a 2 roky som ho, som sa stal primátorom a som ho nevedel 

postaviť a teraz momentálne pán Capák ste kvôli jednému bodu, šestke, že som dal stavebný 

pozemok, na ktorom chcem postaviť dom. Bol tam jeden starý dom, bol zbúraný a teraz sme 

prišli pri, už rok a pol, pozor to neni za týždeň, ani za mesiac, už rok a pol vybavujem aj ja 

stavebné povolenie, len prišli sme na to, že ten dom bol načierno, kde ja namiesto toho domu 

som chcel postaviť ďalší dom a nebol zapísané v katastri obce, hej. Takže teraz som si požiadal 

ako občan mesta, že si na vlastné náklady, aby  bol zmenený územný plán, aby som ten dom 

mohol postaviť. Vy ste vďaka tomu, lebo dneska tá debata bude. Ale pán Burdiga mi odkázal 

vtedy, že nikdy v živote kým on bude primátorom, si ten dom nepostavím. Preto som prisahal 

na svoje 3 deti, že toto je pravda. Takže takto, aby sme boli v jasnom. Teraz po roku a pol, lebo 

som nemal priestor postaviť dom pre svoje deti, ktorý je zrubový dom a ktorý je už vyše, skoro 
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rok pripravený len som nemal čas na stavebné povolenie. Teraz som si ho začal vybavovať 

a teraz som začal vybavovať aj územný plán, ktorý som vlastne do žiadosti dal, že chcem si ho 

zaplatiť z vlastných zdrojov... 

 

Občan mesta 

Ja si sadnem. Počujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

... hej, a dať do poriadku všetko ako bolo. Čo sa týka tej cesty mám alebo môžem večer dať 

hore video, ja mám pripravené aj video, ako vlastne tú cestu som opravil, ako tečie cez tie rigoly 

voda z lesa, takže to bola tá čierna, že na vlastné náklady, čo by malo robiť mesto a zabezpečiť 

môj pozemok, aby na môj pozemok sa  nevalila voda, tak na vlastné náklady som urobil rigol 

a vybudoval som priepuste všetky v lese. V každom lese, na lesnej cestičke som prekopal 

v hodnote 5 tisíc euro som urobil nové priepuste, aby v lese zostala voda, aby sa tá voda nevalila 

na môj pozemok. A z pozemku čo ide voda, tak ide pekne v rigole a priamo ide dole 

kanalizácia, ktorá je naviazaná dole až na Slanú. Hej takže takto je tá čierna stavba je, je len 

čisto rigole, ktoré sú tam vybudované aby konečne mi nesplavovalo vodu a konečne aby mi 

nezaplavovalo pozemok. A toto mohol som požiadať aj mesto aby mi  to zabránilo, aby mi 

ochránilo môj pozemok. Takže toto je taká čistejšia pravda. Úplne čistá. Som prisahal na svoje 

3 deti, hej, že takto je  pravda. Aj to odprisahám, že ste mi volali a ste sa mi ospravedlnili, že 

ste urobili chybu. A ja som vám neublížil. Akurát s tou vetou áno, že vám to drieme vo vás, že 

som vás nazval úžerníkom. To vás, môžem sa vám za to ospravedlniť, ale pri tej kontrole tých 

domov vlastne vy vlastníte, ani nie vy vlastníte, ale vaša mamička. A poviem vám to aj tak 

priamo, že bola a ospravedlnila sa mi aj vaša mama, že nechcela toto tak riešiť a je jej veľmi 

ľúto, že čo robíte. A verte tomu, že vám priamo poviem do očí, že mi chcela darovať všetky 

vaše 4 alebo 3 domy. Ja som na to jej odpovedal, že pani máte vnúčatá, napíšte na nich, alebo 

nájomné potom presmerujte aby vaš...aby tvoje deti, lebo si tikáme, aby tvoje deti potom mali, 

keď už beriete peniaze od tých občanov, tak aby dávala aspoň polovičku nech dá tvojom deťom, 

alebo nech prepíše na tvoje deti tie domy, keď už je na ňom. Lebo nevedela čo s tým a nevedela 

sa s tými, nevedela sa s tým vysporiadať, čo s tými deťmi, nie s deťmi, ale domy, s domami, 

ktoré si napísal na ňu. Hej. A chcela mi ich darovať, fakt, že ...hovorím v žiadnom prípade mne 

nedarujte domy. Ale máte na to vnúčatá, darujte im a tvojej bývalej manželke, aby sa lepšie 

mali. Toto bolo celé ako fungovalo. Toto som nechcel občanom vonka, že aké ja tu mám 

ťažkosti a vojny a aké hry sa tu hrajú, hej, ako chcú ma pošpiniť moje meno. Bohužial je to tak, 

ale občanom mesta som toto nikdy nedával vonka. Nikdy som nedával svoju krivdu. Sem tam 

ma niekto napadol, tak sem tam som ako pán Ocelník urobil jeden list, vrátil som ten list ale 

strašne veľa špinavostí sa tu v meste robí. Ja to prehltol som, nechal som to tak, ale  teraz už 

som musel na to povedať, že ako to celé bolo. Hej. Ako, ako sa zachoval pán bývalý primátor 

Burdiga, ako mi dal odkázať, že ja v živote ten dom tam nepostavím a teraz som si išiel 

vybavovať územný plán a toto je gro čo už 3 dni dookola každý točí, že pán primátor si vybavil 

skôr územný plán jak ostatní. Len pán primátor s tým rozdielom, že si ten územný plán zaplatí 

z vlastných peňazí. Tak toto je rozdiel medzi občanom, ktorý chce aby mesto mu zaplatilo 

územný plán. A týmto vyzývam, že keď má dakto záujem o zmenu územného plánu a má 

ochotu zaplatiť si ho môže pokojne dať žiadosť a bude mu vyhoveté, keď je podľa zákona. 

S tým, že územný plán páni poslanci dneska odsúhlasia, to neznamená, že bude zmenený, ešte 

ide to aj na krajský úrad. A v zákone nič sme neporušili dneska. Len hovorím, že už rok mi stojí 

dom len vďaka tomuto, že takéto špinavosti sa robili za mojím chrbtom. Ja som tie špinavosti 

nedal vonka. To je jedna z tých špinavostí, ktoré som povedal, že čo sa mi udialo v živote. Ja 

veľa strpím a takáto odpoveď je pán Capák aj... 
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Občan mesta 

Ešte stále ste mi neopodvedali na to čo som sa pýtal, čo ste urobili za ten rok, aby ste odstránili 

tú čiernu stavbu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Podľa vás mám rozkopať rigole, ktoré zachraňujú splavenie tej cesty. Hej? Mám, mám teraz 

všetky rigole, ktoré sú vybetónované, abo ktorej, ukážem to video, lebo mám aj video 

 

Občan mesta 

Vy ste asi nepochopili vašu, vaše poslanie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja som upozornil na to mesto, že idem urobiť na vlastné náklady. Je to tam zaevidované, že bez 

stavebného povolenia urobím rigoly, cez ktoré bude stekať z lesa voda, aby nezničila táto voda 

z môjho pozemku mestskú cestu. Lebo vtedy bolo, každá malá moja chyba bola hneď buchnutá, 

hneď mi bola vyčítaná, hneď mi bolo zakázané, hneď mi bolo pokutované. Všetky tieto sily sa 

pohli odrazu na moju osobu.  

 

Občan mesta 

Ja z mojej strany dnes zas budem mať možno za to pokutovať, že dodnes ste sa neospravedlnili 

v mojej veci. Ale to ani nejdem rozoberať viete, že ste tam natiahli moju matku do toho, nájmy 

a neviem čo ste tu splietali teraz hej. Ale ja vám poviem iné, k tej veci. Vy ako občan máte 

vyzvať mesto, aby vám v tých veciach pomohlo. Máte tu stavebný odbor, máte tu vedenie mesta 

a tak sa postupuje. Nie, že Domik sa rozhodol, postaví si tam cestu a robí rigoly a makadám 

a čo. Či to vy ako Domik môžete? Bo to som nevedel. Možno, že je to tak dakde zapísané. Ako 

to máme popravde teda. Vy ako Domik môžete? Vy ste pre mňa bežný občan. Darmo tu sedíte 

na poste primátora. Čiže vy ako občan to môžete alebo nie? To mi odpovedzte. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veď práve teraz vám vysvetľujem. Ako občan som začal tam stavať, ako občan... 

 

Občan mesta 

Čiže vy môžete na čierno. Hej? 

 

p. primátor Michal Domik 

....ešte som nebol primátor, ako občan... 

 

Občan mesta 

Hej, hej, hej. 

 

p. primátor Michal Domik 

...som to začal stavať. Teraz mám žiadosť o zmenu. Dneskajší bod, kvôli tomu ste tu, hej lebo 

dakto vás nainfikoval, ale v pohode. Ako idem zmeniť územný plán aby som mohol všetko, aj 

ten rigol, zlegalizovať. Aby to bolo oficiálne, keď vám ten rigol zavadzia. Ja som nepostavil 

tam budovu, stavbu nič. Urobil som z lesa jeden rigol, po ktorom tečie dažďová voda. Nič iné. 

Dal som oznámenie, že urobím to a dodatočne sa urobí stavebné povolenie. Pred chvíľou, keď 

ste si nevšimli som sa vám ospravedlnil, za to úžerníctvo, dovysvetlil som to. Takže už som sa 

vám ospravedlnil, keď vás to tak trápi a toto je ten spúšťač, prečo vás zas vedeli nainfikovať 

určití ľudia.  
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Občan mesta 

Nie pán Domik. Minulý týždeň som bol na súde a znova sme vás tam spomínali, aj to úžerníctvo 

viete. Vy ste boli presvedčený, že musíte zbúrať dom od Rezmüvešovcov hej. Ja neviem na čo 

ste sa tak ponáhľali, hej. Čo ste, čo tam idete postaviť budúci týždeň, že toto bolo tak súrne. 

Toto tiež neviem si predstaviť, hlavná vec, že sa zbúralo. Ale vy vašu čiernu stavbu tak to je 

v pohode. Rok prešiel pán Domik, ste nepinkli do toho. 

 

p. primátor Michal Domik 

Aby ste vedeli.... 

 

Občan mesta 

Viete, tak ja ako občan budem to brať fér, keď vy si spracete čiernu stavbu. Potom aj ja nemám 

dôvod tam natiahnuť 2 – 3 maringotky a si povedať, že tam budem chovať ovce. Urobme si 

1:1. Nie takto, že vy ste pán Domik primátor a budete si tu robiť čo chcete. Ja ako občan vždy 

sa postavím proti tomu a je mi jedno aký majú názor ostatní. Ja platím rovnaké dane zvýšené 

odkedy vy ste a čo za to. Nehnevajte sa. To je bieda, čo vy robíte. Ja som čakal, som bol váš 

fanúšik už nie som. Poviem na rovinu. Stačilo mi, keď so vás videl sa prechádzať mestom teraz 

po tých chodníkoch rozkopaných. 2 roky prešli, nedali ste nič dokopy od Kocky hore od 

Empresu hore nič. Ako nehnevajte sa. Vargové pole spustili ste 4 chlapov, ktorí tam pekne 

robia, pravidelne, ale prečo ja mám chodiť po blatnej ceste na Hornocitnorínskej. Ja platím tiež 

dane rovnaké jak tam to Vargové pole. A to už som prepáčte začal miešať viete témy. Čiže už 

len sa vrátim k tomu, čiže tú čiernu stavbu ani nemáte záujem odpratať. A požiadať normálne 

cestou slušnou mesto, aby zvýšilo rigoly, alebo niečo urobilo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Mám požiadať mesto, aby zaplatilo tam rigol mi? Lebo bežen... 

 

Občan mesta 

Aby zvýšili rigoly, keď vám to tam steká. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja môžem si požiadať aj, neurobím si na vlastné náklady ako, neviem bežne občan. Hej.  

 

Občan mesta 

Čiže vy... 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď, keď sa postaví dom, ja si môžem požiadať mesto, aby mi urobilo tam cestu, ale ja si to 

urobím na vlastné náklady. Ja si urobím rigol na vlastné náklady, aby to mesto nič nestálo. Ja 

zachránim, aby z lesa voda neprišla na cestu. To je  všetko zle. Čo sa týka k vašim chodníkom. 

Za rok sme postavili 4,5 km chodníkov na Vargovom poli po 60-tich rokoch prvýkrát zazreli 

nové chodníky na Vargovom poli. My budeme pokračovať, ideme na Čučmianske sídli... len 

sledujte aj facebook aké nejaké vyjadrenia máme. Takže... 

 

Občan mesta 

Asi vy budete sledovať znova mediálne, keď zoberiem príves a tam vybetónujem stred mesta, 

pretože na to ste sa vykašľali znova.  

 

p. primátor Michal Domik 

Stred mesta, námestie... 
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Občan mesta 

Nie námestie. Chodníky od Kocky hore a od Empresu hore. Vy neviete kade ste šli minule? 

 

p. primátor Michal Domik 

A to je v pláne urobené. Toto máme v pláne urobiť. 

 

Občan mesta 

Jaj v pláne. Aha. 2 roky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tento rok. Tento rok. 

 

Občan mesta 

Ešte stále plán nejaký. Ešte snívate stále.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nesnívam, nesnívam pán Capák. Dobre, ale už, už asi som vás hej chytil za slovo takže 

nebudem vám vyjadrovať. Činy uvidíme. Činy po 4 rokoch. Občania mesta mi to spočítajú, aj 

vy mi to môžete spočítať po 4 rokoch. Hej. A... 

 

Občan mesta 

Ja som si to spočítal už teraz s vami, že aký ste pre mňa v očiach. Hej.  

 

p. primátor Michal Domik 

No tak bohužiaľ. 

 

Občan mesta 

Tú čiernu stavbu, vráťme sa na úvod na tému. Vy ste neurobili v tom nič za rok. Je to tak? 

Odpratali ste ju či nie? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nebudem odpratávať čo, čo slúži mestu Rožňava. Nebudem odpratávať.  

 

Občan mesta 

Keď mi dovolíte by som dal otázku na stavebný odbor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

Občan mesta 

Buďte taký láskavý aké kroky ste podnikli za ten rok, vy ako odbor výstavby, keď ste sa 

dozvedeli o čiernej stavbe.  

 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth 

Ďakujem za slovo. K tomu čítam na pozemku je alebo nie je čierna stavba v liste vlastníctva na 

uvedený pozemok je uvedené, že spôsob využitia je pozemok na ktorom je postavená 

inžinierska stavba. Ak je tento pozemok takto užívaný nevidím dôvod, že by tam bola čierna 

stavba, resp. nelegálna.  
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Občan mesta 

Čiže keď si tam vystavia svojvoľne cestu tak už je to inžinierska stavbas? Dobre rozumiem? 

 

p. primátor Michal Domik 

Cesta tam bola. 

 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth 

Tak ako vám odpovedal pán primátor podľa zápisu na liste vlastníctva komunikácia tam bola.  

 

Občan mesta 

Ale kde. Tak potom som ja 3 roky tu nebol poslanec a som nevidel raz do tej mapy. 

Neh...nehnevajte sa... 

 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth 

Na to vám nebudem odpovedať, že čo ste robili a kde ste boli.  

 

Občan mesta 

To je v poriadku vtedy. Ďakujem. Tak potom už aj škoda sa tu pýtať MsP. Hej to. Ďakujem 

vlastne za slovo zatiaľ.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. Takže nikto. Nemáme už žiadnych občanov. Dáme. Prejdime k bodu č. 3. Prosím? 

Jaj aha, prepáčte. Hej. Hej. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Budem len krátko reagovať. Sa považujem tu za nejakého infikátora. Ja viem 

možno pán primátor trpíte mojou osobou, ale niektoré vaše vyjadrenia boli úplne mylné 

a nejdem ja to vôbec ani napádať, lebo ja som bol tiež primátorom. Viem, čo jeden primátor si 

musí vypočuť, viem koľko ľudí zájde za primátorom a či mu povedia pravdu, alebo nepravdu, 

alebo s prepáčením sa mu niekde pchajú, tak aj to si musíte odfiltrovať a teraz, že či niekto vám 

povedal pravdu ohľadom vášho rodinného domu, ale ja nemám nejaké alebo nepamätám sa na 

takú vec, že by som bol povedal, že vy tam rodinný dom nepostavíte, lebo, lebo.... Ja by som 

sa tešil, keby tam bolo 10 rodinných domov. Nech stavajú ľudia, nech každý tam postaví, nech 

každý má povolenie, nech každý to urobí tak, ako sa to má urobiť a ja s tým nemám problém. 

A to, že by som bol hovoril, že vám nejak by som kládol nejak napriek, aby ste vy tam dom 

nepostavili to nie, to v žiadnom prípade. Čiže keď vám to povedal aj pán hlavný architekt tak 

ja si to myslím, že v zákulisí my si to vydiskutujeme, lebo, lebo nie je to pravda a chlapsky. 

Nemyslím, že nejak neverbálne, ale ako slovne. Lebo zle to padne človeku. A to, že pred 

voľbami ako bolo a čo bolo mňa tak isto napádali milión vecami a nepovedal som to nikdy či 

to bol ten alebo onen alebo či ste to boli vy. Je to, je to vec volieb a s tým neurobíme nič. A keď 

budú najbližšie tak isto to bude. Hej. A tak isto budú ľudia vymýšľať, vyťahovať a klamať. 

Takže toto nie je dobré. Čiže ja môžem povedať, ako vy tu verejne vyhlasujete niektoré veci 

a verejne vyhlásiť, že mne vôbec nevadí, že tam idete stavať dom. Ja vám aj držím palce. Je to 

krásne miesto, dobré miesto. Nech je využité to miesto. Hej. Samozrejme splňme všetky tie 

veci, ktoré máme splniť, čo vidím, že sa snažíte, treba s tým robiť niečo. Viem, že niekedy sa 

nedarí a niekedy človek musí urobiť aj nejaké také veci, ktoré by možno nemal, ale ja držím 

palce, aby tam bola. Ešte raz to vyjadrenie, že by som robil by všetko pre to, aby ste vy tam 

dom nepostavili to je trošku ako silná káva pre mňa takže. Poprípade si to povedzme my traja 

vonku od koho ste to mali a lebo, lebo nie, lebo nie. Vidím, že sa snažíte dať veci dokopy, treba 

lebo to nie je úplne kóšer. A ešte úplne na záver k tomu rigolu, ktorý tam bol tak neviem je tu 
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pán riaditeľ aj technických služieb tak niekoľkokrát sme tam ten takzvaný sifón betónovali 

a urobili rôzne zásahy do toho, aby tá voda zhora, keď ešte vy ste tam nemali ani vybagrované 

miesto, ani som nevedel možno, že to idete kúpiť, aby tá voda išla práve tým, práve tou vpusťou 

dnuka a bola odvedená. Čiže aj my sme nejakú si prácu tam urobili a čo už sa potom postavilo 

je postavené, hej. Pretože ja verím tomu, že aj vy potrebujete prístup k svojmu rodinnému 

domu, hej, ja to beriem. Len hovorím, že to urobme potom takým spôsobom, akým, akým sa 

má. Takže ja som asi toľko chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte pár otázok len na potvrdenie mojich slov. Tiekla tadiaľ voda pravidelne 

a zaplavovala tú ulicu? 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Samozrejme, že tiekla. Preto sme robili ten..., preto sme robili ten sifón tam. Lebo to ani vy 

nemôžete povedať, že nebol tam. Hej. Lebo tam bola jedna veľká vpusť, ktorá bola urobená, 

do ktorej bola nasmerovaná voda z tej lesnej cesty, ktorá tam bola pred tým, ako ešte vy ste 

niečo urobili. Bola tam jedna lesná cesta, ktorou autá chodili hore. Pravidelne samozrejme tam 

voda tiekla a preto sme sa rozhodli, že to urobíme, čo sme aj urobili. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže mi dáte za pravdu, že bola tam tá cesta, ktorú som opravil len. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Stará cesta bola. Nie taká ako je teraz.  

 

p. primátor Michal Domik 

Jasné. Hej. Len je opravená. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

To si povedzme otvorene to bola lesná.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ale cesta tam bola, len ja som ju opravil. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

No áno práve preto sme tam ten sifón robili, hej. Do ktorého tá voda tiekla. Hej. To ja neberiem. 

Len hovorím, že túto vec sme ešte my robili ako s technickými službami. Robili sme tam tú 

vpusť, robili sme ku tomu tú mrežu, aby zachytávala nečistoty, hej, aby tá voda nestekala dolu 

ľuďom a neznepríjemňovala životy práve tým, ktorí sú v zákrute. Beriem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem za potvrdenie. Už sme mohli končiť, ale pán Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Musím sa ozvať, lebo tá búrlivá debata, čo tu prebiehala, tak už sa zvrhla. Pán Capák tá cesta 

nie je čierna stavba, tá cesta tam bola. Čiže bola len vysypaná makadamom aby bola spevnená 

a rigol je defakto protipovodňové opatrenie. Ako to aj potvrdil pán Burdiga, vždy sme mali 

problém s vodou na tomto mieste a nemálo peňazí sme investovali do odstránenia následkov 

povodní a uprata... spriechodnenia týchto ciest. Čiže to, čo urobil pán Bur....pán Domik, tak by 

sme ho mali ešte za to pochváliť. Ďakujem. 
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Občan mesta 

Dovoľte, aby som reagoval. Pán Lach tak ako už nebuďte smiešny. Bývate v severnej časti 

Rožňavy ako ja. Vidíme, ako nám zaplavovali cesty nánosy po dažďoch. Ja práve vedenie, 

v ktorom ste síce aj vy boli hej, mesta keď bol primátor pán Burdiga tak tam dal urobiť. Nabehol 

tam Lajoš Kossuth a dal zrobiť tie rigoly a všetko tam zvrchu. Vy osobne ako nehnevajte sa  

viete asi jak mám názor na človeka, keď 20 rokov niekde žijem a ste prstom nepohli. Choďte 

sa prejsť cez tú blatnú ulicu na Hornocintorínskej, zablaťte si tieto vaše nové topánky a potom 

mi príďte rozprávať o tých vašich stavbách. Nehnevajte sa. Toto ako k veci len toľko vám 

poviem. Ste mi na smiech. Nie ako čo ste vy teraz starosta, či zástupca starostu čo ste. Už to ani 

neviem nazvať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Len na doplnenie. Je to zástupca primátora. Je, je čudné, že pán bývalý poslanec nevie, že 

v meste je primátor a nie starosta. Ale v pohode bereme to. Do diskusie sa pýta pán poslanec 

Breuer. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Asi...no už mi ide mikrofón. Prajem pekný deň každému. Ja sa len chcem možno stavebného 

úradu opýtať, že ako dlho sa tieto chodníky v meste vôbec nerobili, alebo neopravovali a ešte 

sa chcem opýtať, že keď pán Capák betónoval chodníky v meste či to nebolo tiež protizákonné. 

Ďakujem. 

 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth 

Ďakujem za slovo. chodníky sa opravovali priebežne každý rok. Nie v takomto rozsahu ako, 

ako v súčasnosti, ale opravy prebiehali zakaždým. A k druhej otázke, či bolo niečo riešené 

s pánom Capákom, keď betónoval, neviem vám odpovedať. To by trebalo pozrieť 

v dokumentácii. Takže na tú vašu otázku, keď tak vám vieme odpovedať písomne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Úplne krátke. Dajme to už úplne na záver. Povedzme si otvorene. Chodníky sa robili predtým. 

Chodníky sa robia aj teraz. Nehovorme to, že sa chodníky predtým nerobili. Tak isto sa robili. 

Keď sa nerobila zámková dlažba, tak sa asfaltovali. Lebo hovoríme o tom, že ako keby sa vôbec 

nerobili. A druhá vec. Tu prítomný pán Capák betónoval aj vtedy, možnože bude betónovať aj, 

aj teraz. Ešte nie sú voľby, hej. Čiže na to si musíme zvyknúť, hej. Keď ja som bol primátor tak 

isto betónoval, tak isto sme sa s ním zapodievali, tak isto sme sa s ním hádali, tak isto sme ho 

vyzývali. 

 

p. primátor Michal Domik 

Môžete. Dobre. Ďakujem pekne. Ukončujem diskusiu. 

 

Prejdeme k bodu č. 3 a to nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Dobré ráno všetkým. Ja by som len chcel komunikovať jeden postreh od 

občana Rožňavy a týmto vyzvať aj MsÚ. V severovýchodnej časti námestia sa vraj navzdory 
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pravidlám, ktoré sme si určili začali stavať letné terasy, ktoré sú nacapené na fasádach budovy. 

Tak prosím o overenie a v prípade, že to tak je a nie je to v súlade s tým, čo sme si určili 

o vyvodenie sankcií. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Pán primátor ja by som sa len chcel spýtať ako stojíme s Poschovou, Námestím baníkov, medzi 

blokovými priestormi, lebo tam nejaká doba už nám doba už nám beží, tak aj mňa sa pýtali. 

A ešte jedna otázka na riaditeľa technických. Cesta od benzínky smerom k hydinovej farme tá 

kedy sa bude plátať, lebo sú tam veľké diery. Ja mám síce väčšie auto, mne to nevadí, ale sú 

malé autá, kde trčia už len zadné nápravy z tých dier. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre tak k námestiu. Takže námestie prebehla súťaž, vyhralo to naše technické služby. Dostal 

som viac otázok, že prečo sme prerušili súťaž, nakoľko bola v súťaži východná časť námestia 

a ja keď som si to prepočítal, tak bol tam ešte dosť veľký badžet a preto som ju prerušil, chcel 

som ju aj zrušiť, ale bolo mi poradené, že môžeme ju len prerušiť a dali sme do súťaže aj južnú 

časť. Takže mesto teraz v rámci tých 250 tisíc euro, čo bolo vyčlenené na tú východnú, čo boli, 

ktoré boli vyčlenené na tú východnú časť tak za tie peniaze urobia aj južnú časť. Mesto s tým 

automaticky usporilo 60 tisíc euro. Z tých 60 tisíc euro chceme opraviť ďalej, hej, a chceli by 

sme potom riešiť aj ten chodník, ktorý pán Capák tu spomenul, že nie je urobené. Takže v tomto 

smere. A to, že technické služby sa dosta...vyhrali, tak to je ďalších 60 tisíc euro plus pre 

technické služby, ktoré získajú, získame, nakoľko sú len príspevková organizácia a oni 5 

mesiacov tam budú mať 10-tich ľudí, ktorých vlastne z tohto projektu a z tejto súťaže budú 

vedieť zaplatiť. Takže tam počítame ďalších 60 tisíc úsporu pre technické služby, vlastne pre 

mesto. 

Čo sa týka Poschovej záhrady je tam urobený projekt. Už bol, asi som podpisoval súťaž na 

revitalizáciu a taktiež bude v priebehu 2 týždňov, alebo 3 týždňov bude súťaž na zhotoviteľa. 

Tam netreba už žiadne kontroly, nepôjde to už na žiadne kontroly, takže v priebehu mesiaca by 

sa mala začať tak isto aj obnova Poschovej záhrady. Tam som taktiež troška pozastavil, zato sa 

to zdržalo, nakoľko boli tam dosť veľa, dosť veľa a mnoho financií, tak som tam dal dodať ešte 

aj 2 nové oplotenia aby boli vybudované. Oplotenie ku MŠ a ku červenému krížu. Takže to ešte 

museli zapracovať, lebo sme nechceli aby nieže bude súťaž ako na vnútro blokovom, alebo 

v príp...vnútro blokovom priestranstve Družba, kde vlastne súťaž bola na 400 tisíc a zišli na 

290 tisíc. Bohužiaľ tam som už nevedel vstúpiť a my ako mesto pošleme naspäť štátu 110 tisíc. 

Keby sme to vedeli taktiež prepočítať, tak vlastne by sme urobili, zas by som urobil jeden krok 

s tým a mohli by sme tam urobiť detské ihrisko za 50 tisíc, mohli sme tam fontánu za 50 tisíc 

a, a vlastne to okolie vnútro blokového by bolo oveľa krajšie. Takže čo sa týka Poschovej 

záhrady do mesiaca sa začne. Pána riaditeľa sa môžete spýtať potom kedy začnú robiť východnú 

časť námestia. Možno to v priebehu týždňa, možno 10-tich. Nejaké povolenia potrebujú.  

Čo sa týka tak isto prebehla súťaž na školskú jedáleň Vajanského. Už je všetko vysúťažené. Už 

len papiere sú na kontrole. Nech sa páči pán Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. To je všetko okej. Vieme, že nám beží termín a termín je do konca 

roka 2020. Hej. To vieme o tom na námestie aj na Poschovu záhradu. Ja som sa preto pýtal, 

lebo ten balík peňazí, hej to sme nedali z vlastného, ale to bolo tak povediac ako vylobované 

cez zasadnutie vlády, ktoré tu bolo, hej. A to by sme si mali otvorene takto povedať. A teraz sa 
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pýtam na tých medzi blokových priestoroch, aby som mal informáciu, tam vrátime peniaze 

štátu?  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie to 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Na medzi blokových. 

 

p. primátor Michal Domik 

Na medzi blokové boli vyčlenené 400 tisíc, ale prebehla súťaž, hej a zišli až na 290. To mi 

evokuje, že bola tam dosť veľká vata, čo sa hovorí pridaná hodnota, a keby som si to prepočítal, 

alebo dal by som si to prepočítať dakomu a by sme zistili, že to celé nás bude stáť len 290 tak 

sme mohli ešte dať ďalšie prvky. Mohli sme tam ešte...takto vrátime tých 110, lebo sme 

vysúťažili za 290, nemôžme tých 110 si nechať, hej, že sme vysúťažili. Vrátime naspäť. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

To mi nemusíte hovoriť, to viem.   

 

p. primátor Michal Domik 

No takže, takže tam nie že vrátime peniaze, ale vrátime len tých 110, ktoré sme mohli vlastne 

použiť na ďalšie prvky, keby sme to dali potom do tohto. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Dobre, takže je nám jasné, že do 2020 do konca roku musíme urobiť aj Poschovu aj Námestie 

baníkov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno, áno. Poschova záhrada, vlastne námestie začína v priebehu 10-tich dní. Tam dajaké 

povolenia. To radšej si dáme overiť, ako stojí na tom pán riaditeľ a Poschova záhrada do 

mesiaca sa má začať.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Môžem mať otázku ešte na pána riaditeľa?  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ešte na tú košickú buď taký dobrý mi odpovedz a ešte sa chcem spýtať, lebo aj ľudia sa ma aj 

toto spýtali po súťaži bude, budú technické služby stíhať aj všetky tie práce, ktoré majú v meste 

robiť od kosenia, čistenia atď. atď., keď budeme robiť námestie? 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Dobrý deň prajem. Takže čo sa týka asfaltovania miestnych komunikácií momentálne tento 

týždeň asfaltujeme na ulici Zoltána Fábryho. Čiže dneska, zajtra by malo byť vlastne dokončené 

asfaltovanie na ulici Zoltána Fábryho a v priebehu budúceho týždňa sa chystáme presunúť na 

tú ulicu teda smerom k ťuk farme. Skutočne tá vozovka je v mimoriadne zlom stave. Je tam 

strašne veľa výtlkov. Čiže v priebehu budúceho týždňa budeme sa pohybovať na, na tej 

miestnej komunikácii. A čo sa týka prác na technických službách resp. rekonštrukcie námestia, 
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všetky kapacity, ktoré teda technické služby majú sú plánované tak, aby sme samozrejme stíhali 

kosenie stíhali, aby sme stíhali opravy miestnych komunikácií, aby to neovplyvnilo vlastne 

chod technických služieb tým, že sme sa zapojili a boli sme úspešní pri rekonštrukcii námestia. 

Čiže tak isto pôjde kosenie, asfaltovanie, všetky veci, ktoré bežia pôjdu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Príjemný deň prajem všetkým. Tiež by smerovala otázka skôr na pána riaditeľa technických 

služieb. Pamätám sa na, na obdobie, keď sa rekonštruovala západná časť námestia. Pamätám 

sa na problémy, ktoré vznikali za tým. Jednak aj počas výstavby boli problémy s archeológmi, 

je to jedna dosť zložitá stavba a chcem sa opýtať či, nechcem podceňovať technické služby, v 

žiadnom prípade to neberte zle, aj to, aj sa teším tomu, že sa urobí za ten istý badžet asi, asi 

väčší, väčšia časť námestia, len či to nie je trošku veľké sústo na technické služby, s kapacitami 

technických služieb. Či sa to dá zvládnuť. Či, či sú technické služby personálne vybavené na 

takúto zložitú stavbu, na takýto, takýto obrovský projekt. Nie je to jednoduché, lebo je to vlastne 

centrum mesta, tak, tak, tak či sa to určite dobre zvážilo, že technické služby idú, idú vykonať 

takýto obrovský projekt. Na toto by som poprosil odpoveď.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán riaditeľ nech sa páči. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Pri zvažovaní, že teda či sa vôbec prihlásiť do tej súťaže sme zvažovali aj personálne veci, 

akým spôsobom budeme zvládať aj tú logistiku, aby sme teda nejakým spôsobom nenarušili 

chod technických služieb, takže aj po personálnej stránke je to prepočítané. Samozrejme môžu 

byť vplyvy rôzne, môžu to byť archeologické nálezy, ktoré nikto z nás netuší, čo tam môže 

nastať. Toto je tam čiastočne hrozba a samozrejme počasie, ktoré v tejto chvíli nikto nevie 

akým spôsobom bude, ale teda za normálnych okolností, za, za tých podmienok ako v podstate 

počasie sa počas ostatných rokov správa, takže sme na to pripravení a beriem to ako jednu veľkú 

výzvu pre technické služby, že by sme vedeli ukázať, že skutočne vieme robiť aj takéto väčšie 

stavby. Takže sa do toho púšťame bez obáv.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Burdiga. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Ja by som len chcel poopraviť veci, že keď sa zúčastníte na zasadnutí vlády 

a žiadate o peniaze, tak samozrejme musíte povedať na čo to použijete. A to, že keď to použijete 

aj na niečo viac to je okej, to je vaša šikovnosť. Čiže nehovorme o tom, že my sme na to žiadali 

a teraz urobíme aj na viac. To je dobre. To je v poriadku hej. Ale keď žiadate, tak poviete si 

tam tú jednu vec ako bola tá časť námestia. To, že urobíme viac, to je len dobre. Ja držím 

technickým službám palce. Nebude to ľahká úloha.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
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V podstate by som chcel vyjasniť moju otázku ešte raz. Ja si vážim prácu tých zamestnancov 

technických služieb, ktorí sa starajú o, o čistotu a napr. kosenie v meste, ale nie ten istý personál 

budete používať na rekonštrukciu námestia, ktorý, ktorý kosia trávniky v meste. Ešte raz vážim 

si ich prácu, ale tam budete potrebovať tím stavebných inžinierov, stavebných dozorov, tím 

odborníkov a či toto dobre zvážili technické služby. Týmto smerom smerovala moja otázka. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Áno samozrejme aj toto sme zvažovali, že budú tam potrební ľudia, ktorí sa vyznajú vo svojej 

profesii, tak isto tam budú potrební ľudia, ktorí nazvem to ručné výkopové práce budú potrebné 

prevádzať. Takže budeme potrebovať tam aj takýchto ľudí. Medzi nimi sú určite aj medzi 

koscami takí, na ktorých sa môžem spoľahnúť z pohľadu výkopových prác, ručných 

výkopových prác, takže aj z koscov tam budú ľudia, ktorí, ktorí nám tam budú teda pri to 

pomáhať. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som nadviazal na otázku kolegu Balázsa. Bude, je nevyhnutné robiť archeologický 

prieskum? Či, či je podmienkou. A v prípade, že áno, či teda už máme či teda už máme 

zakontrahovanú, či bolo obstarávanie spoločnosťou firmy, ktorá bude robiť archeologický 

prieskum. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Požiadavka pri súťaži to nebolo, ale je tam písané, že v prípade nejakého nálezu je potrebné 

osloviť pamiatkový úrad. Čiže tak, tak je to v tej výzve, alebo nakomponované. Takže v prípade 

nálezu. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže nie je tam podmienka vôbec od pamiatkového úradu, že ak sa robia akékoľvek 

rekonštrukčné práce na námestí, že sa musí urobiť archeologický prieskum? 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Ivan dobrá otázka bola, lebo veľmi dobre vieš, že sme spolu chodili aj na tie 

kontrolné dni, ktoré sa robili na tej západnej časti a celý čas tam bol archeológ, tak spýtajme sa 

radšej, aby sme niečo zlého neurobili. Dobre? To je len ako rada. Hej. Lebo vieme, že sme ho 

tam mali. Mali sme sním dosť problémov hej. Je to predsa námestie, aby niečo nebolo, že 

zakryjeme a potom nám to dajú rozobrať. To je len ako rada z tej časti, čo tam bolo. To už... 

 

p. primátor Michal Domik 

Súhlasím. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
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Občania s elektromobilmi, resp. majitelia elektromobilov ma oslovili, či náhodou mesto 

neuvažuje o nejakom zvýhodnení tejto dopravy na území mesta nejakou formou možno 

zníženého alebo odpustenia parkovného alebo inými spôsobmi. Či sa o tom začalo nejak už 

uvažovať, alebo zatiaľ ešte nie. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ešte na doplnenie by som chcel uká..aj povedať nejaké čísla. Hej. 

Technické služby, rozpočet technických služieb je 1 130 tisíc euro, takže si myslím, že by mali 

trošku aj z mojej strany a stratégia moja je, aby bola zdravá firma. Takže postupne, jasné boli 

tam niektorí zamestnanci, ktorí boli už prepustení. Čo sa týka technických služieb dokázali nám 

pri fontáne, že vedia robiť, vedia robiť aj v sobotu, v nedeľu, chlapi dostali príplatky, občania 

boli z toho nadšení, že technické služby fakt to bola asi taká, taký prvý krst ohňom technických 

služieb. A si myslím, že pri 1 130 tisíc, čo dávame ročne technickým službám tak sa patrí, aby 

boli poriadne technické služby, aby nie len kosili a zametali naše ulice, ale aby aj tieto stavby 

riešili a skúsili a pokúsili sa ich dať dokopy. Len na margo. Keď som prebral technické, 

neprebral, ale pri začiatku môjho volebného obdobia technické služby mali stratu – 100 tisíc. 

Teraz ju uzavreli s + 65 tisíc euro pri podnikateľskej činnosti. Takže chceme aby technické 

služby začali zarábať a si myslím, že nikto z poslancov ani občanov mesta nám nemôže vyčítať, 

že si to chceme robiť za svoje, zo svojimi ľuďmi, lebo tu sú obrovské úspory potom pre mesto 

ako som spomínal, že technické služby vedia urobiť aj tú južnú časť za 60 tisíc euro, lebo sme 

si to prepočítali a ešte plus 60 tisíc euro ušporíme na mzdách, ktoré vieme potom použiť na 

ďalšie chodníky. Takže držím palce aj ja pánovi riaditeľovi, nech sa im to podarí. Takže určite 

budeme pri tom a budeme dozerať aby...  

A čo sa týka vykopávok väčšinou keď, bol som aj ja oboznámený, že až keď sa začne realizovať 

a nájdu sa nejaké pozostatky, tak bude privolaný aj archeologický prieskum, ak nájdu nejaké 

pozostatky z predošlého storočia.  

A čo sa týka parkovacích miest určite mesto Rožňava chystá a budeme musieť pripraviť 

parkovaciu politiku, nakoľko máme problém s parkovaním. Prepočítali sme si aj niektoré 

výdaje a chceme na území mesta Rožňava vybudovať, chceme vybudovať asi 5 parkovacích 

automatov, aby sme zbytočne neplatili ľudí, ktorí vyberajú, aby sa nedal tento systém zneužiť. 

Lebo viacerí používajú zmizikové pero a takéto všelijaké ťahy robia naši niektorí občania, ktorí 

chcú parkovať lacnejšie. A určite aj toto môžeme tam zaviesť. Takže to už len do systému 

zadáme. Ale najväčší problém vidíme taktiež do budúcna parkovanie jedných, jedného auta 

okej, 2 autá na sídlisku a 3 autá. Majitelia, ktorí majú 3 autá, alebo rodina, ktorá má už 3 autá 

a 4 autá, tak vlastne budeme musieť niektoré do budúcna spoplatniť aby sme vedeli budovať 

parkoviská pre tieto autá. Bohužiaľ aj ten priestor na tieto parkoviská neexistuje momentálne, 

takže hľadáme priestory, kde by sme mohli tieto parkoviská dobudovať, aby všetci pokojne. 

Ale nárast tých áut je enormný a hovorím, že každý chce mať to svoje auto pred blokom a to je 

asi najväčší problém čo, v čom vidím. Ďakujem pekne. 

Ešte niekto sa hlási do diskusie? Dobre ukončujem diskusiu.  

 

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

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nehlási sa nikto. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 

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

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn     

 
   

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

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

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je  prechodné doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v 

súvislosti s ochorením COVID - 19 

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

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

a ukladá zapracovať schválené doplnenie do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. 

Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 5. 
Rokovací poriadok MZ – návrh na doplnenie - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e         
doplnenie Rokovacieho poriadku MZ a 
u k l a d á  
zapracovať schválené doplnenie do Rokovacieho poriadku MZ 
Zodpovedá: prednostka mestského úradu 
Termín: do 5.6.2020 

 

 

Nasleduje bod č. 6 programu, ktorým je voľba člena Kom...Komisie finančnej, podnikateľskej 

a správy majetku MZ 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
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Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Navrhujem za člena Komisie finančnej, podnikateľskej a správy 

majetku pána poslanca Michala Drengubiaka. Neodporuje to žiadnym našim interným normám, 

pravidlám a pán kolega Drengubiak preukázal svoju šikovnosť, takže bude to platný člen 

komisie.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

v Rožňave volí za člena Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ pána 

Drengubiaka Michala. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 6. 
Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – voľba člena - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
v o l í 
za člena v komisii finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ  p. Mgr. Michala 
Drengubiaka dňom 01.06.2020 

  

V bode č. 7 pristúpime k VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny 

a doplnenie 

Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pekný deň prajem všetkým a ďakujem za slovo. Navrhujem, aby sme v súlade s odporúčaním 

komisií, či už finančnej alebo sociálnej hlasovali za alternatívu č. 2, tzn. 30%. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

zastupiteľstvo v Rožňave sa uznieslo na zmenách a doplnení VZN mesta Rožňava o určení 

postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby 

v meste Rožňava v §5 ods. 7, v § 6 ods. 4 a 5, v § 14 ods. 3 a v prílohe č. 1 o zvýšení poplatkov 

spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby s alternatívou 2 o 30%. Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 7. 
VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za 
sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie - 

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

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
              s a    u z n i e s l o    

na zmenách a doplnení VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri 
poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava v § 5 
ods. 7, § 6 ods. 4 a 5, § 14 ods. 3 a v prílohe č. 1 - zvýšení poplatkov spojených 
s poskytovaním opatrovateľskej služby  o 30 %, 

              u k l a d á  
              úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
              Z: prednostka MsÚ 
          T: do 10. 6. 2020 

 

 

V bode č. 9 pristúpime k jedinej majetkovo-právnej záležitosti. Ja som preskočil, však? Dobre. 

Ďakujem.  

 

V bode č. 8 pristúpime k Záverečnému účtu mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení 

a príspevkových organizácií k 31. 12. 2019 

Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2019  bez výhrad podľa uznesenia na 

str. č. 2. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 8. 
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 
31.12.2019 - 

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

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga       
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                      s c h v a ľ u j e          celoročné           

                      hospodárenie mesta Rožňava za     

                      rok 2019  bez výhrad  

 

 
 

 

 
 

 

 
b e r i e   n a     v e d o m i e : 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava 
za rok 2019 
s c h v a ľ u j e  : 
1. Záverečný účet Mesta Rožňava  za rok 2019  
2. Celoročné hospodárenie Mesta Rožňava  vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta za rok 2019 bez výhrad 
3. Prebytok  hospodárenia - bežný a kapitálový  roku 2019 v sume 556 834,12 €  
použiť na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie na krytie kapitálových 
a finančných výdavkov v rozpočte na  rok 2020 
4. Tvorbu fondu rozvoja bývania v sume  9 461,78 €  z predaja pozemkov v zmysle 
internej smernice č. IS 3-2015-FO 
6. Účtovný hospodársky výsledok  - stratu  v sume 68 405,46 € a jeho preúčtovanie na 
účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov 
7. Výsledok  hospodárenia príspevkovej  organizácie – MsD Actores - stratu v sume  
10 893,5 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov 
8. Výsledok  hospodárenia príspevkovej  organizácie – Technické služby  - zisk v sume  
74 052,79 €  a vytvorenie rezervného fondu v plnej výške 
9. Hospodárenie spoločného stavebného úradu  za rok 2019 

 

 

V bode č. 9 pristúpime k jedinej majetkoprávnej záležitosti na dnešnom zasadnutí, a to: Eva 

Szaniszlóová, Letná 32 Rožňava – zmena uznesenia č. 224/2019 zo dňa 12. 12. 2019  

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Len by som chcel aj občanom mesta vysvetliť situáciu. MZ koncom roka 

2019 schválilo predaj pozemku pod garážou pánovi Štefanovi Szaniszlóovi za cenu 15 eur za 

m2. Pán Szaniszló sa žiaľ podpisu zmluvy nedožil a teraz žiada vlastne o podpis, o predaj tohto 

pozemku pod garážou vdova po pánovi Štefanovi Szaniszlóovi a preto navrhujem, aby sme 

vlastne tento materiál schválili, ako bol predložený. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia č. 224/2019 zo dňa 12. 12. 2019 v časti  kupujúceho zo 

Štefana Szaniszlóa na Evu Szaniszlóovú s tým, že ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. 

Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 9.1. 
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Eva Szaniszlóová, Letná 322/32, Rožňava – zmena uznesenia č. 224/2019 zo dňa 12.12.2019 - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia č. 224/2019 zo dňa 12.12.2019 v časti kupujúceho zo Štefana 
Szaniszlóa na Evu Szaniszlóovú, s tým, že  ostatné znenie uznesenia ostáva 
nezmenené 
u k l a d á  
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta 
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu  
Z: prednostka MsÚ 
T: 1. do 05.06.2020 
    2. do 10.06.2020 

 

V bode č. 10  pristúpime k schváleniu Zriaďovacej listiny a štatútu príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava – návrh 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem len spýtať. Tam na finančnej komisii sme mali teda takú ukladaciu správu aby sa 

preveril predmet činnosti aby bol v súlade so zákonom, zákonom o odpadoch. Tak sa chcem 

spýtať, že či teda bola robená nejaká zmena v tejto súvislosti, alebo je to v poriadku ako to bolo 

predložené. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nech sa páči pán Halyák. 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. tak bolo to preverené, či je v súlade so zákonom o odpadoch. Malo by to 

byť v poriadku v § 3 zákona sú definície pojmov. Takže pre vašu informáciu zber odpadu je 

zhromažďovaný od inej osoby, potom jeho predbežného triedenia, dočasného uloženia odpadu 

na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani prednostku Dr. Mihalikovú. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Menili sme predmet činnosti len v časti upratovacie práce 

v bezprostrednom okolí zberných nádob. Predtým sme tam mali, že čistenie verejných 

priestranstiev. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď sa dobre pamätám pri poslednej debate na túto tému ešte bolo v hre aj spoločnosť 

s ručením obmedzeným, či náhodou táto alternatíva nebude lepšia príspevková organizácia, či 

to bolo prehodnotené z viacerých strán celá záležitosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Podľa, keď môžem, podľa mojich informácií vlastne sročka aj keď hovoríme stále o tom DPH-

čku, lebo má to náveznosť na DPH tým konečným platiteľom je mesto. Takže vlastne to DPH-

čko by sme si nevedeli uplatniť. Lebo tejto spoločnosti my budeme posielať a oni nám budú 

posielať faktúru potom s DPH mestu a nevieme si uplatniť DPH-čko. Takže toto si myslím, že 

bolo overené a sme si dali toto preveriť a urobiť analýzu, čo je najvýhodnejšie pre mesto. 

Poprosím doplniť pani Dr. Mihalikovú. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Z pohľadu toho, či príspevková alebo či spoločnosť s ručením obmedzeným treba sa pozrieť na 

to, že hlavne ten prvý alebo možno aj druhý rok pre koho bude táto spoločnosť vykonávať túto 

činnosť. No priorita je aby sa zabezpečovala pre mesto. Čiže my až v takom prípade, keď už 

táto spoločnosť bude mať kapacity, bude vybavená tak strojovým parkom ako aj budeme 

vybavení zbernými nádobami až potom by sme mali premýšľať alebo zamýšľať sa nad 

rozšírením činnosti. Čiže aj osloviť aj okolité obce, čo je podľa mňa záležitosť takých 2 rokov. 

A len v takom prípade má zmysel aby táto spoločnosť vykonávala aj podnikateľskú činnosť. 

Čiže priorita na budúci rok je len tá hlavná činnosť, čiže zabezpečiť zber komunálneho odpadu 

pre mesto Rožňava, čo môžeme charakterizovať ako hlavnú činnosť, kde sa DPH neuplatňuje.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pek.... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Preto, preto je výhodnejšia pre nás momentálne príspevková organizácia. Ale v budúcnosti 

môže dôjsť k jej transformácii samozrejme. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Chcel by  som sa iba opýtať s akým ročným rozpočtom sa počíta, že táto organizácia bude 

pracovať. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Na to vám môžem odpovedať. Ten rozpočet bude taký istý ako je teraz momentálne vo firme 

Brantner. To je ako prvé s tým rozdielom, že po 4 rokoch, keby sme platili firme Brantner tých 

888 tisíc, tak by sme mali jednu veľkú 0 a teraz budeme mať 5 autá. Čo sa týka 2 autá, ktoré 

budú zbierať komunálny odpad 1 000 litrové a 110 litrové, potom bude ramenový nakladač, 
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ktorý bude zbierať 7 kubíkové kontajnery, ramenový nakladač, ktorý bude zbierať 2 kubíkové 

nádoby a 1 nakladač komunálneho odpadu pre zberovú spoločnosť, ktorá vyhrá súťaž. A na 

konci dňa budeme mať vlastne teraz keby za 4 roky, lebo musíme investovať najprv. To je 

presne to, čo tu stále chýbalo, že investovať ak chcete mať zisk tak treba investovať. 

Momentálne ako som hovoril 888 tisíc je v rozpočte pre Brantner a čo sme už znížili z 960 tisíc 

alebo aj viac tam bolo. Lebo boli tam niektoré faktúry, ale to už neodbočím. Tak na konci dňa 

po 4 rokoch pri Brantneri by sme mali jednu veľkú nulu a u nás zostanú nám všetky automobily, 

ktoré budú behať mesačne možno len takých tisíc kilometrov. Takže budú veľmi a tieto autá 

sme si pozreli, že to nám vydržia minimálne 10 rokov vo veľmi silnej kondícii, hej, že nebudú 

opotrebované, nebudú hniť, nebudú mať žiadnu hrdzu hej takže toto. A už potom začne ten 

zberový dvor úplne zarábať. Tam už bude, tam už môžeme ísť nižšie. Nech sa páči s faktickou 

poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za vysvetlenie pán primátor. Som si istý, že spoločnosť Brantner má vyšší rozpočet 

ako sú platby od mesta. Ale celkovo iba sumu by som chcel, s akou sumou sa na rok 2020 

počíta ako príspevok z rozpočtu mesta pre túto organizáciu. Len sumu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

888 tisíc. Ale budú rozložené s tým, že nepôjde priamo, ale budú sa platiť lízingy z určitej 

čiastky budú rozložené. To čo pôjde na lízingy o toľko menej dostane táto zberová spoločnosť. 

Hej. Tak aby sme boli v jasnom že si budeme nie Brantner budeme platiť, ale budeme si z týchto 

peňazí platiť lízingy všetkých áut. Takže musíme to rozčleniť, ale môžeme si na to dať jedno 

sadnutie, stretnutie, zasadnutie a môžem vám to vysvetliť presne ako. Takže bude, budú 

v balíku 880 tisíc. Na komunálny odpad viac nedáme ako 880 tisíc, čo dávame teraz 

momentálne Brantneru s tým rozdielom, že už budeme investovať do vlastných áut a že ten 

majetok mesta sa zväčší. Ďakujem. Nech sa páči pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som sa chcel opýtať. Na poslednom alebo predposlednom zasadnutí, keď sa uvedený 

materiál preberal, sme mali predloženú jednu analýzu, rozpočet, podnikateľský zámer, neviem 

jak by som ho nazval, ale zjavne tam bolo veľa nezrovnalostí v tom rozpočte. A chcem sa 

opýtať či tento rozpočet, podnikateľský zámer alebo, alebo tú analýzu niekto v meste 

prepracoval, opravil a, a či je niekde dostupná, či sa k nej viem ako poslanec mesta dopracovať, 

lebo s tým, čo sme mali naposledy tuná prerokovávané na túto tému sa bohužiaľ nestotožňujem. 

A, a by som sa rád dopracoval k dajakému upravenému takémuto rozpočtu. Trošku by som tuná 

protirečil v tej veci, že tie autá budú používané, dosť namáhané, lebo budú jazdené, síce málo 

kilometrov, ale budú ťažko skúšané. Každých 20 m sa bude pohýnať a zastavovať a po 4 – 5 

rokoch treba sa zamýšľať, keď nie o rozšírenej reprodukcii aspoň o tej základnej. To znamená 

tie autá stoja cez 200 tisíc eur. Sú to špeciály vybavené hydraulikou a my musíme uvažovať 

s tým, že po 4 – 5 rokoch ich bude treba minimálne začať obnovovať, ale bavíme sa tu o tom, 

pred chvíľou tu odznelo, že sa chceme rozširovať, že chceme pre okolité obce robiť služby. 

Tak, tak, tak preto by som rád videl tú, tú prerobenú analýzu, alebo poopravenú analýzu, lebo 

som sa k nej zatiaľ nedopracoval a tuná v materiály nie je. Že či sa k nej viem dakde 

dopracovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem sa k tomu vyjadriť. Analýza sa urobí nová, nakoľko zmenili sme súťaže aby, lebo 

sme tam videli to, že môže byť napadnutá tá súťaž. Keby sme  súťažili skládku, hej, na ktorú 

by sme mohli, za koľko by sme tam mohli odniesť odpad tak bol by problém nakoľko mohla 
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by vyhrať príklad firma Kosit, že by dala ponuku 23 euro za tonu a Brantner by dal napríklad, 

na zdravie, Brantner by dal napríklad 28 euro. Ale rozdiel v tej skládke je to, že Jasov je ďalej, 

takže by to mohol, hociktorý z vás poslancov by to mohol napadnúť, že vlastne vyhrali sme 

súťaž za uloženie 23 euro alebo takto, ale je to veľmi ďaleko a tie náklady. Takže sme chystáme 

súťaž, že z nášho dvora, hej, že tieto zberové spoločnosti budú súťažiť, že z nášho dvora si 

zoberú ten odpad na prekládkovej stanici a zoberú si to na svoje smetisko. Takže toto bude 

férová pre každého. Či to bude Fúra, či to bude Brantner, či to bude Kosit a súťaž bude zdravá 

a, a verte tomu, že bude dosť silný boj o, o túto, lebo ten kto stratí mesto Rožňava vlastne stratí 

celý okres. Takže už teraz je vyvinutý veľký boj a veľký lobing o túto súťaž a určite sa tieto 

firmy konečne pobijú o to, čo najlacnejšie aby nám uložili odpad. S faktickou nech sa páči pán 

Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Súhlasím pán primátor. Je to len o nastavení podmienok aby, aby výsledný efekt pre mesto bol 

čo najlacnejší. Súhlasím s tým. Ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú poznámku. Tak jak odznelo 

dakde na finančnej alebo akej komisii, ja žiadnu firmu nepreferujem, ja nemám nič spoločné 

s Brantnerom. Mne tu ide o to, že keď si mesto zoberie jednu obrovskú zodpovednosť na plecia, 

čo je odpadové hospodárstvo je naozaj obrovská zodpovednosť. V súčasnej dobe, keď sa 

bavíme o, keď sa bavíme o všelijakých environmentálnych záťažiach je to strašne tenký ľad 

a treba k tomu odborníka, ktorý to celé zvládne. Skúšam sa prihlásiť zase. Takže, keď túto 

veľkú zodpovednosť na svoje plecia vy ako vedenie mesta zoberiete, tak by malo byť dačo 

zmysluplné vidieť za nami, že niečo ušetríme, lebo tú zodpovednosť nesieme na pleciach 

a v týchto situáciách ju nesie dajaký dodávateľ. Takže mne ide o to, aby buď keď vysúťažíme 

nejakú firmu, to je jedno kto to bude, absolútne ma nezaujíma, alebo keď to budeme robiť vo 

vlastnej réžii nech to má pre nás dajaký efekt nie len to, že, že budeme makať a sa všetci 

spotíme. Takže, takže o to mi ide. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Čo sa týka efektívnosti úspora bude 250 tisíc euro. Hej. A z tých 250 tisíc euro budeme platiť 

lízing na 5 autá. Takže mohli by sme aj takýmto štýlom, že áno ušporíme každý rok 250 tisíc, 

za to si vieme kúpiť autá približne za 800 tisíc euro plus ešte sme chceli aj nádoby, ale firma 

Brantner prišla za mnou, že dajme tie ľady preč, ktoré vlastne tu vznikli, lebo k mojej osobe sa 

zachovali trošku zle, ale prišiel pán generálny riaditeľ, že či by sa nedalo urobiť nejaké nápravy 

a tak. Hovorím nevidím problém, nemusí mesto kupovať nádoby tisíc litrové, tisíc kusov za 

dajakých 200 tisíc euro, ale vieme sa dohodnúť, že odkúpime od vás za dajakých, za dajakú 

čiastku. Lebo my, keď kúpime nádoby, neviem, na čo vám budú tisíc. Takže začíname už riešiť 

aj toto, aby tie náklady zbytočne, aby sme všetko do nového nešli. Určite hľadáme alternatívu, 

aby pre mesto to bolo najvýhodnešie, ako by som si to robil sám sebe, aby som čo najviac na 

tom zarobil. Hej. Takže pre mňa je to dôležité. A toto je pri mojich prepočtoch mesto usporí 

250 tisíc euro ročne, z ktorých budú platené všetky tieto nové autá. A tie nové autá fakt budú 

málo, aj keď hovoríte, že budú zaťažené, ale aj v tej naj..., že často zastanú, tak aj pri tej 

najväčšej záťaži v pohode budú fungovať 10 rokov. To mi povedali experti na to takže koľko 

potrebujeme potom ešte ďalšie investície, čo bude treba po 4 rokoch vymeniť celý park. 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Capák. Ukončujem diskusiu a nech sa páči pán Capák. 

 

Občan mesta 

Vrátim sa k tým odpadom. Nehnevajte sa ako vy tu rozprávate o zvýšení počet áut, aké budú 

fajné, a moderné, a neviem čo a že sa ušetrí. Ja zase som toho názoru, že zatiaľ za rok, čo ste, 

ste ako zvýšili dane tým ľuďom, aj mne občanovi mesta. Ja to nevidím ako, vy viete mi ukázať 
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jedného človeka, čo sa tomu teší v Rožňave, že sa budú zvyšovať dane? Lebo tento smer, ktorý 

sa tu naberá to nevidím ružovo, že by išlo k znižovaniu dane.  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže keď môže na to odpovedať. Mesto Rožňava za predošlé roky platilo okolo 960 tisíc euro, 

čo je v prepočte na jedného obyvateľo... obyvateľa mesta 56 euro. Vy by ste mali pán Capák 

bežne platiť 56 euro, aby mesto Rožňava neporušovalo zákon. Ale mesto dlhodobo, ale nie len 

mesto Rožňava, aby som povedal, že bývalé vedenie predošlé vedenie dačo pochybilo, všetky 

mestá porušujú zákon, zákon s tým, že odpady dotujú z rozpočtu mesta. Takže pán Capák vy si 

ani neuvedomujete, že vy platíte 25,50, ale my na odpady ešte vám zoberieme ďalších 30 euro, 

čo by som ako tie spomenuté chodníky mali opravovať. Práve tu bol ten problém, ktorý chceme 

odstrániť, že 56 euro, 54 som povedal, 56 euro vychádza komunálny odpad. Po kontrolách, čo 

sme zaviedli, tých 130 tisíc euro čo sme usporili tak sa mi zdá, že tam sme zišli na dajakých 46 

alebo 45 euro na jednu osobu. A ešte stále platíte len 30 euro, ešte stále mesto o 16 euro porušuje 

zákon a tie peniaze zas berieme z rozpočtu a tie peniaze by mali byť použité na detské ihriská, 

na chodníky, na cesty. Hej. Takže aby ste vedeli, že my sme usporili ich hej, ale práv...práve 

to, že ľudia nevidia túto schému nevideli ľudia doteraz. Že ľudia vlastne 56 euro platili na 

osobu. 25,50 platili riadne za komunálny odpad a ten ostatok tých 30 euro sa platilo z rozpočtu 

mesta, a to je dosť veľká suma, a to je suma okolo 300 tisíc euro, ktoré vlastne mali byť použité 

na cesty, chodníky. A teraz sme tých 130 tisíc, takže už je to už len tých spomínaných 170 tisíc 

euro, čo potrebujeme ešte stále znížiť. A keď si urobíme vlastný zberový dvor, tak sa vieme 

dostať na túto sumu. Po 4 rokoch sa budeme vedieť dostať na túto sumu. Nech sa páči pán 

poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja by som chcel len niečo napraviť hej. Lebo bývalé vedenie týmto nepochybilo, lebo potom 

pochybujete aj vy teraz. Hej. Ale vyšlo zatiaľ v ústrety ľuďom, lebo vyjadrujeme sa potom 

presne. A to, čo sa pýtal pán Capák, tak nie je to na môj podnet. Aby sme si to nejak povedali 

potom, lebo zas si to budeme myslieť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Ja by som tiež trošku doplnil odpoveď a to konkrétne o fakt, že dotovanie 

platieb za nakladanie s komunálnym odpadom z iných zdrojov ako z poplatku občanov za 

komunálny odpad je v rozpore so zákonom č. 79/2015 o odpadoch na čo bolo mesto Rožňava 

už v minulosti upozorňované. A ďalším faktom je aj to, že poplatok za komunálny odpad sa 

skladá z niekoľkých zložiek a jednou z nich je aj sadzba za uloženie zmesového komunálneho 

odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, za čo platí mesto štátu a táto sadzba v roku 

2019 bola v eurách 8 eur za tonu, ale v roku 2020 je už 13 euro, keď nebudeme viac separovať 

odpad. Sme v intervale  medzi 30 – 40% vyseparovaného odpadu. Tie nárasty pre ďalšie roky 

v zmysle tohto zákona resp. nariadenia vlády č. 330/2018 sú naozaj veľmi zaujímavé, a či sa 

nám to páči, alebo nie, keď nebudeme viac triediť, budeme  viac platiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne za dovysvetlenie. Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zriaďovaciu listinu príspevkovej  

organizácie Odpadové služby mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. Bod č. 2 štatút 
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príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. Prosím 

hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 10. 
Zriaďovacia listina a štatút príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava – návrh - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

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

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

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga     

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Roman Ocelník     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
1. zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava podľa 
predloženého návrhu 
2. štatút príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava podľa 
predloženého návrhu, 
u k l a d á 
schválené dokumenty zaslať Odpadovým službám mesta Rožňava 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 1. 6. 2020 

 

V bode č. 10  pristúpime k schváleniu Zriaďovacej listiny a štatútu príspevkovej organizácie – 

jaj dobre som...už mám myšlienky dakde inde. 

 

V bode č. 11 máme predložený bod kreovanie orgánov príspevkovej organizácie Odpadové 

služby mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. V bode 2 navrhujem, aby sme za členov dozornej komisie príspevkovej 

organizácie Odpadové služby mesta Rožňava zvolili týchto poslancov MZ:  

 pána Ing. Juraja Balázsa, 

 pána Mgr. Matúša Bischofa a  

 pána Ladislava Dávida. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ja by som ešte menoval do funkcie jej riaditeľa Ing. Tibora Vanya na dočasného 

riaditeľa, aby ste, aby všetci sme ho volili na pol roka hej, kým sa celá príspevková organizácia 
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dá do pohybu a všetky povolenia, aby boli zabezpečené na spustenie príspevkovej organizácie 

k 01. 01. 2021. Nikto sa nehlási. Takže uzatváram...nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať v podstate jednáme sa, bavíme sa o dosť vážnej pozícii riaditeľa, ktorý, ktorý 

bude tvoriť, kreovať jednu príspevkovú organizáciu. Viete, lebo najťažšie je byť na začiatku, 

keď niečo treba vytvoriť. Aspoň dajaké CV-čko toho pána v čom spracoval, kto to je. Veľmi 

vážna pozícia to bude. Ide kreovať a bude rozhodovať o tom, že, že ako bude tá organizácia 

najbližšie roky fungovať. Tak aspoň dajaké curriculum vitae by som poprosil.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Ing. Tibor Vanyo sa zaoberá dlhé roky tu na meste s komunálnym odpadom. Ja som 

poprosil aj pani Dr. Mihalíkovú, či právne vieme pomôcť a mi bolo povedané, že aj technické 

služby boli, že mesto. Nechcel som externe dajakého právnika zavolať, aby kreoval túto 

organizáciu, ale že to zvládneme aj my, aby sme zbytočne nevyhadzovali externým právnikom, 

alebo firmám na, na založenie jak sa... jednej príspevkovej organizácie. Takže ako odbor právny 

a tak isto pán Tibor Vanyo už doniesol všetky povolenia aké treba nám vybaviť, čo treba, čo 

musí mať ten zberový dvor. Takže to je len na pol roka. My tu budeme všetci pracovať na to, 

či právnici, či on, aby všetky povolenia boli do toho začiatku ďalšieho roka pripravené. A už 

potom bude voľba verejným, verejnou voľbou bude potom, výberovým konaním bude potom 

nový riaditeľ tej príspevkovej, bude zvolený. Toto je len dočasne, aby pripravil všetky 

dokumenty a aby sme mali všetky povolenia pripravené do spustenia zberového dvora. 

S faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Tak by som sa...by som nadviazal, alebo by som sa chcel opýtať z čoho 

budeme pána Vanya platiť, keďže...ako riaditeľa tejto organizácie, keďže rozpočet ešte nie je 

schválený. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak v rámci odmien môžeme urobiť. Že keď urobia dajaké postupy a postúpia, urobia niektoré 

povolenia vybavia tak dáme im len čisto podľa odmeny, v ktorom vlastne rozpočte tie odmeny 

z mojej strany sú tam započítané. Nebudú to obrovské sumy, budú tam normálne odmeny 200 

– 300 euro za dajaký úkon a takto. No takže bude sa snažiť a nehovoriac o tom, že sa to dá stále, 

môžem to zmeniť, keby nešiel tým smerom a, a boli by dajaké problémy. Takže to beriem na 

seba. S faktickou...poprosím ešte pani prednostku na dovysvetlenie. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Pán Ing. Vanyo, ktorého pán primátor navrhuje zvoliť do funkcie, je aj zamestnancom mesta. 

To znamená, že na ten prvý mesiac, ten jún, bude potrebné v podstate najdôležitejšie je zápis 

do registra organizácií. Hej. Čiže toto bude musieť už riešiť nový štatutár. Preto sme to riešili 

tak, že zatiaľ dočasne ho poveríme. Tam v mesiaci jún dostanete už aj návrh rozpočtu, kde už 

bude možné uvažovať s nejakým minimálnym úväzkom a tento úväzok potom, ako povedal aj 

pán primátor, budeme pripravovať úväzok podľa toho, aké úkony ešte ďalšie bude potrebné zo 

štatutára urobiť. Ale ja zo skúsenosti, keď sme zakladali technické služby v roku 2005-6, tak 

sme postupovali tak, že spolu ešte s pánom Ing. Deményom, bývalým riaditeľom technických 

služieb, sme  všetky úkony robili my na MsÚ. Čiže čo sa týka, pripravovali sme mu organizačný 

poriadok, pracovný poriadok, všetky ostatné žiadosti, čiže tú komunikáciu s orgánmi štátnej 

správy. Toto všetko sme pripravili spoločne a on potom už vystupoval ako štatutár, čiže konal 

v mene príspevkovej organizácie. Keď budú všetky tieto záležitosti podané, tieto žiadosti, 
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samozrejme my nebudeme čakať, ale budeme musieť vypísať výberové konanie na túto 

funkciu, tak tam už budeme musieť uvažovať aj so zmenou rozpočtu. Pretože do tej doby 

samozrejme musí byť jasné, koľko zamestnancov bude  mať tá spoločnosť. Ale zatiaľ kým 

v podstate bude fungovať len s jedným štatutárom na čiastočný úväzok, tak to nebude potrebné 

ešte, na ten jeden mesiac, do toho 30. 06.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pani prednostka mi práve odpovedala, čo som sa chcel opýtať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Už. Uhm. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Jedna. Jedna poznámka. Zdá sa mi, že je to trošku horúcejšou ihlou šité, ale, ale áno už veľa 

času nemáme do konca roka napriek tomu, že som už v roku 2019 upozorňoval, že poďme robiť 

rozhodnutia v týchto vážnych veciach. Ešte raz zdôrazňujem, že sa jedná o odpadové 

hospodárstvo a pevne verím, že táto spoločnosť má pred sebou dobrú budúcnosť, že to bude 

dobré rozhodnutie napriek tomu, že podkladov na rozhodovací proces máme veľmi málo. 

A pevne, pevne verím, že nedopadne ako Prvá rožňavská a. s. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Na doplnenie len môžem, že budem garantovať, že to bude fungovať a bude 

to zdravá firma, ktorá bude nám dobré meno robiť a myslím, že aj spokojnosť obyvateľov 

nakoľko sa môže zmeniť aj systém zbierania odpadu. Nakoľko teraz máme strašne veľa tie 

problémy so zberom napr. zberom plastov. Ako sami vidíte, ja sa ospravedlňujem tak isto 

občanom mesta, ale máme s tým problém nakoľko každé 2 týždne štvrtok sa zbiera plastové 

fľašky, zber plastov sa zbiera 2x do mesiaca a to štvrtok a veľakrát už v pondelok už tie plastové 

nádoby sú plné. Vedľa kontajnerov sú uložené vo vreciach a lieta to hore dole po sídlisku a keď 

som vyzval firmu Brantner, že aby prišli to v pondelok pozbierať nakoľko je teraz momentálne 

aj tá pandémia, že ľudia majú iné zvyky tak povedali, že keď si to zaplatíme naviac. Tak ja si 

myslím, že keď už budeme mať vlastné, pošleme tam našich chlapcov a pozbierajú to, aby ľudia 

boli spokojní, aby sme vlastne  ten odpad nedávali na zem, aby už tie kontajnery boli stále 

pripravené a prázdne. Ďakujem pekne. Otvára...zatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zriadenie príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava od 01. 06. 2020 a menuje do funkcie jej riaditeľa Ing. Tibora 

Vanya na obdobie od 01. 06. 2020 až do vymenovania riaditeľa na základe výsledkov 

výberového konania. V bode 2 volí za členov dozornej komisie príspevkovej organizácie  

Odpadové služby mesta Rožňava poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave Ing. Juraja 

Balázsa, Ladislava Dávida a Mgr. Matúša Bischofa. Bodom, v bode 3 žiada primátora vypísať 

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „riaditeľ príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava“. Prosím hlasujte. 

Za 9 poslancov, proti 2, zdržali sa 3 poslanci. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 11. 
Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov príspevkovej organizácie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 2 
Zdržali sa: 3 
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Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

Ing. Filip Pollák       

 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény   

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
1. s c h v a ľ u j e    zriadenie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta 
Rožňava od 1.6.2020 a menuje do funkcie jej riaditeľa Ing. Tibora Vanya  na obdobie 
od 1. 6. 2020 až do vymenovania riaditeľa na základe výsledkov výberového konania, 
2. v o l í 
za členov dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave: 
1. Ing. Juraja Balázsa 
2. Mgr. Matúsa Bischofa 
3. Ladislava Dávida 
3. ž i a d a  
primátora vypísať výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „riaditeľ 
príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava“ 

 

V bode č. 12 nasleduje Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019-2020 – návrh 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Dávid. 

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Dobrý deň prajem. Ja by som iba chcel podotknúť, že táto koncepcia sa nám podľa mňa celkom 

podarila a chcel by som vlastne dať slovo, alebo by som poprosil Filipa Poláka, aby niečo 

k tomu povedal, lebo on mal vlastne najväčší podiel na tom, že sa táto koncepcia podarila urobiť 

a za čo sa mu chcem aj poďakovať. Takže Filip poprosím ťa, aby si k tomu niečo povedal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Pollák nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Filip Pollák 

Takže ja tak isto prajem príjemný dobrý deň všetkým. Najväčšie poďakovanie patrí všetkým 

členom komisie športu, tak isto všetkým, všetkým účastníkom mesta respektíve pracovníkom 

mesta, MsÚ. Analýza resp. koncepcia rozvoja športu sa skladá zo 4 hlavných bodov. Z analýzy 

súčasného stavu financovania športových klubov, zo stratégie mesta Rožňava a tak isto pri 

stratégii boli zahrnuté silné stránky mesta, slabé stránky mesta resp. príležitosti, ciele mesta 

a najväčšiu pozornosť sme kládli ku dotazníku, ktorý sme rozposlali do SŠ, ZŠ a pre verejnosť 

tak isto slúži internetová stránka mesta, kde sa ľudia mohli zapojiť do dotazníka. K dotazníku 
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pristúpilo 621 respondentov, ktorí sa dotazníka zúčastnili. Všetci môžete vidieť, ako náš 

dotazník dopadol. Kde mesto má svoje rezervy, kde mesto má svoje plusy, kde, čo môžeme 

zlepšiť, ako môžeme zlepšiť a kde, čo môžeme spoločne zvládnuť. Ja sa chcem osobne 

poďakovať pánovi primátorovi aj všetkým poslancom, ktorí hlasovali v minulom roku za 

rekonštrukciu zimného štadióna. Čiže veľká vďaka vám poslanci, ktorí ste hlasovali za to, aby 

sa zimný štadión zrekonštruoval tak, ako sa momentálne zrekonštruoval. A už je len teraz na 

nás, ako budeme naďalej tento zimný štadión propagovať, ako sa nám ho podarí v blízkej 

budúcnosti resp. v priebehu 2 – 3 mesiacov, v letných mesiacoch tú ľadovú plochu resp. tú 

plochu, ktorá tam teraz vznikla využiť pre všetkých občanov, ktorí chcú sa aktívne venovať 

športu. Čiže obrovská vďaka všetkým. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže keď môžem si zobrať slovo taktiež by som sa páni poslanci chcel sa 

vám poďakovať. Ohľadom toho, že fakt okolo toho športu sa zaoberáte sa s tým športom aj 

kultúrou, ale hlavne je to veľmi pekné, že fakt v nasledujúcej dobe, možno mesiac, 2 ako bolo 

povedané chceme ten zimný štadión otvoriť verejnosti, aby mohli sa tam korčuľovať na 

kolieskových korčuliach, mohli sa snowbordy, tak keď nie snowbordy no .... už mimo. Ale aby 

mohli si zahrať nohejbal, volejbal, florbal, hokejbal. Takže tieto priestory budú ponúknuté 

týmto našim športovcom v meste. Takže som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Taktiež veľká 

vďaka všetkým poslancom, ktorí za tento projekt zdvihli ruku a podporili výstavbu novej 

ľadovej plochy, ktorá teraz môže slúžiť celoročnej našim športovcom v meste. A hlavne pani 

Mgr. Tamášovej, ktorá pomohla našim chlapcom. Dobre. Takže by sme uzatvorili diskusiu. 

Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje návrh koncepcie 

rozvoja športu mesta Rožňava na roky 2019 – 2022. Ukladá zverejniť koncepciu mesta Rožňava 

2019 na webovom sídle mesta a úradnej tabuli. Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 12. 
Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 – 2020 – n á v r h - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e 
  návrh Koncepcie športu mesta Rožňava 2019 – 2022 
  u k l a d á  
  zverejniť Koncepciu na webovom sídle mesta a úradnej tabuli 
  Z: prednostka MsÚ 
  T: 12.6.2020 
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Za to som neprečítal. Bol tam dátum 2011, takže som ho neprečítal. Okej. Dobre. Takže aby 

sme splnili nariadenie úradu verejného zdravotníctva tak vyhlasujem 15 minútovú prestávku, 

aby sa priestory mohli vyvetrať a dezinfikovať. Ďakujem za pochopenie. 

 

Pristúpime k prejednaniu  Zmeny územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný 

plán mesta Rožňava – Zmeny a doplnky č. 06 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mám niekoľko pripomienok k tomuto bodu. Začal by som, v dôvodovej 

správe sa píše, že dňa 29. 04. 2020 zaslalo mesto výzvu na predkladanie ponúk a výber 

zmluvného partnera na zhotovenie diela, spracovanie zmien a doplnkov k územ...č. 6 

k územnému plánu. Moja otázka je  komu a kde zaslalo mesto výzvu, keďže žiadna výzva 

zverejnená nebola na stránkach mesta. Moja druhá otázka smeruje k samotném...samotnému č. 

6 zmena územného plánu. Čo sa stalo so zmenami 3, 4 a 5? Ktoré som ja ako poslanec nikdy 

nevidel, pokiaľ viem ani neodsúhlasil, ani nie sú zverejnené pri územnom pláne na stránke 

mesta. Takže žiadam tieto aby mi boli zaslané a taktiež zdôvodnenie kto ich odsúhlasil, alebo 

v akom štádiu sa nachádzajú tieto zmeny 3, 4 a 5. A tretí bod ktorý mám je vlastne, že zmena  

územného plánu je jeden veľmi dôležitý dokument, ktorým vlastne určujeme to, ako chceme, 

aby mesto do budúcna vyzeralo, a preto z môjho pohľadu je neprípustné, aby zmena tohto 

materiálu, alebo ďalší dodatok, bola poslancom zaslaná v podvečer, alebo 

v poobedňaj...neskorých poobedňajších hodinách deň pred zasadnutím MZ. Z toho dôvodu 

žiadam vyňať z tohto materiálu druhého žiadateľa a to je, to je, to je pán Lázár, ktorého vlastne 

žiadosť sme my poslanci dostali bez nejak..., ktorú sme dostali včera v podvečerných hodinách. 

Jeden problém. Druhý je, že vizualizáciu k tomu asi pred 40 minútami. Z môjho pohľadu 

neprípustné a žiadam ho vyňať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som chcel navrhnúť, aby sa k uzneseniu pripojila ukladacia správa v tomto znení. MZ 

v Rožňave ukladá MsÚ, aby prostredníctvom odboru výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a pozemných komunikácií oslovil všetkých aktuálnych žiadateľov 

o zmenu územného plánu mesta s tým, že ich žiadosť môže byť riešená okamžite za podmienky, 

že sa zaviažu, že uhradia všetky náklady spojené so zmenou územného plánu, ktoré vzniknú 

mestu Rožňava. Termín do 15. 06. 2020. Na júnovom MZ informovať poslancov 

o odpovediach žiadateľov. Resp. teda na júlovom. Lebo to bude 02. júla, myslím, podľa plánu. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcel by som sa v podstate opýtať klubu poslancov, alebo poslancov, ktorí v súčasnej dobe 

reálne riadia mesto, tzn. konkrétne predsedu finančnej komisie, predsedu stavebnej komisie. 

Územný plán je jeden veľmi, veľmi, veľmi vážny dokument. Nepotrebujete tieto dokumenty 

vy, lebo finančná, finančnej komisie sa týkajú skôr súťaže, ktoré s týmto súvisia, či 

nepotrebujete tieto body prerokovať vo vašich komisiách. Pán Kuhn keby sme toto boli spravili 
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pred 2 – 3 rokmi tak, tak, tak vo všetkých médiách to roznosíte, že, že v podstate sa dajak 

retrospektívne idú riešiť veci. Teraz vám to nevadí? Mňa by to tak strašne zaujímalo. Viete lebo 

všetko už okolo toho prebehlo a teraz retrospektívne ideme schvaľovať celý schvaľovací 

proces. Na finančnej komisii ste to nemali, nevyjadrili ste sa k tomu. Veľmi dôležitý dokument, 

súťaž, kde podmienky zvykneme tuná schvaľovať. Stavebná komisia, pán Karol Kováč, jeho 

som sa opovážil včera zavolať, alebo predvčerom, neviem, ktorý deň to už bolo, že či územný 

plán nie je potrebné riešiť v stavebnej komisii. Jeho odpoveď došla mailom, kde v podstate 

v skratke keby som povedal, že komisia má len, má len poradný charakter, takže to je absolútne 

nepodstatné, čo komisia povie. A v druhom bode píše, že ta veď to je v poriadku, že sa ten bod 

dodatočne dodá do komisie, hlasuje sa per rollam a, a je to vybavené. Nevnášate trošku chaos 

do tohto rozhodovacieho procesu, do systému ako to tuná roky, roky fungovalo, ako to má 

fungovať a, a nie je to trošku taká anarchia kolegovia. Či, či na toto by ste mi vedeli. Nechcem 

sa hlbšie ponoriť do tých, do tých bodov, či termínov, dátumov. Len, len, len ten systém či 

nechcete trošku, trošku začať dodržiavať. Lebo ja si to neviem predstaviť, že pred 2 – 3 rokmi 

keby sa to bolo stalo, keď kolega vy ste boli členom finančnej komisie, ja som jej predsedal, že 

by sme takýto vážny bod v podstate obišli. A hovorím Karol Kováč pred polrokom presadzoval 

poradný orgán pre komisiu. Takže bola...chceli ste vytvoriť komisiu pre stavebnú komisiu. 

Zrazu teraz územný plán do komisie nemusí ísť. Tak trošku si neprotirečíte po pár mesiacoch? 

Iba také, také rečnícke otázky. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pána poslanca Drengubiaka. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil prečítať stanovisko predsedu stavebnej komisie 

nakoľko tu nie je a parafrázovať nejakým krátkym vetným spojením čo povedal si myslím, že 

nie je vhodné. So zámerom investorov z odborného hľadiska súhlasím a podporujem túto 

zmenu. Odôvodnenie: 1. v územnom pláne je plocha spomínaných pozemkov označená ako 

lesná plocha, pričom v liste vlastníctva sú uvedené ako zastavaná plocha. Čiže v tomto zmysle 

dávame veci do poriadku, do súladu s... územný plán dávame do súladu s katastrom.  Ostatná 

plocha a záhrada a myslím si, že územný plán nemá takú váhu, aby dokázal zmeniť charakter 

súkromného pozemku resp. ho predefinovať. Preto nevidím prekážku na zmenu územného 

plánu. A čo je dôležitá vec, čo sa týka finančnej komisie si myslím, že je zmenu si platia 

žiadatelia. Tzn., že mestský rozpočet to nezaťaží. Čo sa týka aj zmluvy, čo spomínal pán kolega 

Bolaček. Zrejeme preto nebola verejná výzva, lebo tam je suma nižšia ako to určuje zákon a boli 

oslovené zrejme žiadateľom len prieskumom trhu 3 firmy. To si ja z tohto vykladám. Pán 

kolega Kováč, predseda stavebnej komisie, zároveň poslal v prílohe aj LV k dotknutým 

pozemkom. Detail projektu územného plánu, citácie zákonnosti postupu mesta Rožňava pri 

obstaraní a zadávaní zmeny územného plánu, doplnok čísla, číslo 1 k zápisnici zo zasadnutia 

komisie výstavby, ktorá naozaj prebehla per rollam. Podľa mojej vedomosti nie je, nie je to 

v rozpore so žiadnym ustanovením či už rokovacieho poriadku, alebo rokovacieho poriadku 

komisie, alebo rokovacieho poriadku zastupiteľstva. Ale k tomuto a tak isto aj k zákonnosti 

postupu a či je to všetko v poriadku by sa mohla vyjadriť pani hlavná kontrolórka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. Alebo dáme priestor pani kontrolórke? Nech sa páči pani 

doktorka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
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Ďakujem pekne za slovo. príjemný deň prajem všetkým vám. Musí povedať, že z môjho 

pohľadu ide o dosť neštandardný postup pri zmene územného plánu. Zažila som niekoľko 

zmien územného plánu a viem, že to bola dlhodobá diskusia, pripomienkovanie zo strany 

občanov, orgánov atď. Verím tomu, že rozhodnete podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ja 

som si zákonnosť overila aj v spolupráci so stavebným úradom. Jednoducho zastupiteľstvo 

rozhoduje o zmene územného plánu. Je to na vás. V tomto smere, čo sa týka komisie výstavby 

resp. dôležitosti orgánov, potvrdila moja taká indícia, že raz je poradný orgán a raz je orgán 

rozhodujúci v úvodzovkách. Hej. Čiže v podstate predseda komisie nemôže vyjadriť názor za 

komisiu ako celok. Je to jeho súkromný názor, nie je to názor komisie. Nemáme v materiáloch 

ako sa hlasovalo, či sa vôbec členovia komisie oboznámili s týmto materiálom. Je to na vás ako 

rozhodnete. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Ja len na doplnenie. Hlasovanie per rollam prebehlo ešte pred zasadnutím MZ a keď 

si dobre spomínam, tak vyjadrili sa tuším 8-mi alebo 9-ti členovia komisie výstavby z 11-tich 

a všetci boli za. A ešte na doplnenie možno...to si nechám ešte. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pán kolega Balázs máte pravdu, že je to neštandardný postup a nie som s ním vôbec nadšený. 

Aj ja by som bol radšej, keby sa tento materiál prerokoval normálne v komisii výstavby. Ale 

teda keď členovia komisie súhlasili s tým, že to pôjde per rollam, ja, ja mám radšej osobné 

rokovanie, kde si môžu ľudia veci vydiskutovať, ale keď členovia komisie výstavby súhlasili 

s tým, že to pôjde per rollam a, a väčšina teda, mal som tú informáciu, že väčšina s tým 

súhlasila, čiže odporúčanie komisie výstavby je pozitívne. Pokiaľ ide o komisiu finančnú tam 

to nebolo. Tiež si myslím, že to tam mohlo byť. Aj keď teda z toho materiálu je jasné, že to 

nebude mať žiadny finančný dopad na mesto, pretože všetky náklady hradí, hradí žiadateľ. Čiže 

v prípade, v prípade ak by to malo hradiť mesto, tak samozrejme, že by som žiadal aby to išlo 

do finančnej komisie. Keďže to nemá žiadny finančný dopad, tak myslím si, že to z formálneho 

hľadiska malo ísť, alebo mohlo ísť do komisie, ale, ale nepovažujem to v tomto prípade za 

nevyhnutné. Čo som považoval za nevyhnutné a čo som dal ako, ako teda návrh na ukladaciu 

správu je, aby bola zachovaná rovnosť pred zákonom to znamená, že aby všetci, ktorí žiadali 

v minulosti o zmenu územného plánu a odpovedali sme im, že keď bude mať mesto peniaze 

tak budeme riešiť zmenu územného plánu pre všetkých žiadateľov, tak aby vedeli, že, že sa to 

dá riešiť tým, že tie náklady uhradia, uhradia mestu. Aby sa nestalo, že niekto povie, že však 

keby som bol vedel, že si to môžem zaplatiť a bude to, bude to rýchlejšie vybavené tak, tak to 

spravím aj ja. Takže, takže toto je môj názor k tomu. Navyše pokiaľ teda to správne chápem 

tak ideme, schválime vlastne obstaranie tých zmien. Ešte to nie je definitívna zmena územného 

plánu. Len teda obstaranie tých materiálov. A jedno, ešte, ešte jedno hlasovanie o tom, že 

schvaľujeme túto zmenu plánu ešte bude. Takže ja verím, verím, že potom už bude, keď už 

budú, budú tie zmeny tak to pôjde do komisie výstavby. Môže to ísť aj do finančnej komisie, 

ale naozaj ak sa teda dodrží to, že, že zahra...uhradí všetky náklady žiadateľ, tak vo finančnej 

komisii to podľa mňa nie je nevyhnutné prerokovať, ale môže to samozrejme ísť. 

 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Len som si našiel dodatok k hlasovaniu komisie výstavby. Tak tak ako som to hovoril, z 11-

tich členov 2 nehlasovali a všetci ostatný bola za. A tak isto tvrdím, že možno to nie je 

štandardné, ale oceňujem prístup pána Kuhna práve  v tom, že vieme, že dlhodobo, dlhodobo 

vieme a zaoberáme sa otázkou, že by sa územný plán mal prerobiť, resp. vypracovať možno 

nový. Toto je možno jedna cesta, ako by sme vedeli odľahčiť rozpočet a tie veci, ktoré horia 

a ktoré už dlhodobo by sa mali riešiť tí, tí žiadatelia by si to takto mohli tiež ošetriť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Chcem sa spýtať pani prednostky, keď sa tu práve bolo povedané, že ideme odsúhlasiť 

obstaranie. Aké obstaranie ideme odsúhlasiť, keďže toto už bolo obstarané, zmluva bola pánom 

primátorom podpísaná v mene mesta, nie ako súkromnej osoby a je zverejnená. To znamená, 

že aj tie peniaze momentálne idú z rozpočtu mesta, lebo je to podpísané pánom primátorom 

a žiadna zmluva o refundácii z jeho strany ako súkromnej osoby nie je momentálne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosím pani doktorku. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ja by som tak trošičku na vysvetlenie ešte podala ďalšie informácie. Ja som sa dozvedela 

o týchto pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu až v čase, keď zasadala 

komisia výstavby. Práve vtedy mi priniesli vypracovaný návrh zmluvy o dielo. Takže ja som 

hneď na druhý deň konzultovala tieto veci s pánom primátorom. No pán primátor nebol 

informovaný o tom postupe, ako, aký proces ešte tomuto všetkému predchádza. Takže ja som 

mu vysvetlila ako sa takéto žiadosti spracovajú, aký je celý postup. Preto tá žiadosť bola 

predložená dodatočne. No a čo sa týka tej vašej otázky obstaranie zmien a doplnkov to znamená 

áno vypracovanie už tej dokumentácie príslušnej, ktorá potom podľa stavebného zákona tam 

beží ďalší proces samotný. Čiže v tomto materiály ide o to, aby sa schválilo obstaranie tejto 

dokumentácie. V prípade ak neodsúhlasíte, budeme rokovať o odstúpení od zmluvy so 

zhotoviteľom. No a samozrejme tak ako v minulosti aj tu v ukladacej časti je, že teda sa uzatvorí 

tá zmluva so žiadateľom. Čiže pán primátor aj vopred mi povedal, že on to všetko zaplatí, len 

som mu vysvetlila, že ale na toto musíme mať nejaký podklad, nejakú zmluvu, aby sme tie 

finančné prostriedky vedeli zúčtovať aj my aj s rozpočtom. Takže my sme si s pánom 

primátorom vysvetlili celý postup, ako to prebieha. Hovorím aj ste sa pýtali na tie zmeny 3, 4, 

5. Boli odsuhlasované v MZ aj žiadosti jednotlivých žiadateľov. Tá 5-ka tá zmena sa realizovať 

nebude, to je ten stožiar. Však? Tá 5-ka tiež je uznesenie MZ, ktoré odsúhlasili poslanci na 

základe iniciatívy skupiny občanov, ktorí, to boli občania, ktorí bývali na Šafárikovej ulici 

v blízkosti kasární a Eurobusu, kde mal byť postavený telekomunikačný stožiar. To znamená 

tá zmena bola vyvolaná na základe iniciatívy občanov, ktorí prišli osobne na MZ. K tomu sa 

prijalo uznesenie. 4-ka bola úpravňa rúd. To bol Gemerkam? Áno? To bol Gemerkam. Tak isto 

bola žiadosť na MZ bolo prijaté k nej uznesenie, zmena bola zapracovaná. A 3-ka bola 

Kaufland sa mi z...aha Rudňanský kopec. Tiež to, tiež bolo zastupiteľstve, bolo to riešené. 

Myslíte uznesenia MZ? Áno? Ale...4-ka bola schvál...4-ka bola... 4-ka bola schválená. 

Trojka...5-ka sa nebude realizovať, pretože nemáme k tomu tie vyjadrenia, ktorými by bolo 

možné povoliť tú zmenu územného plánu a 3-ka tak isto. Ale 4-ka určite áno. Bola schvaľovaná 
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VZN tak ako má byť. Ale VZN je zverejnené. To je zverejnené. Bolo. Bolo prijímané VZN 

zmena VZN územný plán doplnky. Dobre. Doložíme vám to písomne, lebo teraz ani ja neviem 

preukázať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Trošku by som si zobral slovo, keď dovolíte, aby sme sa nehrali tu hon na 

čarodejnicu. Aby vlastne aj občania mesta vedeli, že ako som aj primátor, som aj súkromná 

osoba, som aj podnikateľ. Takže aby boli zrozumiteľné to, čo pán Capák prišiel a už bol urobil 

ten vstup, tak to si myslím, že má spojitosť aj na tento bod. V roku, pred 10-timi rokmi cca som 

kúpil pozemok a potom som dodatočne ešte dokúpil ďalší pozemok, na ktorom stál dom pred 

tým 50 rokov. A teraz, keď som išiel stavať dom, ktorý už chystám 3 roky postaviť, hej, tak 

sme prišli na tom, na to, že ten dom bol čierna stavba. Aj keď na liste vlastníctva som mal 

nádvoria a zastavané plochy, hej, tak pri riešení tohto projektu a stavebného povolenia, 

povolenia, tak prišli na to, že vlastne treba zmeniť územný plán, lebo ten dom tam nebol 

zapísaný. Hej. Tak som poprosil, či na vlastné náklady by som nemohol zmeniť územný plán. 

Povedali, že keď si to zaplatím z vlastných peňazí, čo určite v živote by som nesiahol na 

mestské peniaze, tak že sa to dá. Že sa to dá aj urýchliť, lebo to nemá náväznosť na rozpočet. 

No nečakane sa roztrhalo jeden kolotoč okolo mňa. Hej. A trošku budem teraz zas osobný, pán 

Balázs, lebo pán Bolaček mi teraz dačo vyhadzuje, lebo potom ozval sa aj pán Lázár, že aj on 

tu mal žiadosť, aj keď nemal takú žiadosť, že si to zaplatí z vlastných, ale čakal, že aby to 

zaplatilo mesto. Tak povedal, že aj on by bol ochotný si zaplatiť, keby ten územný plán bol 

urobený, nakoľko aj on už dlhé roky, rok a pol čaká, to ešte v roku 2018 na začiatku ešte nebol 

som primátor, dal tú žiadosť, ale v tej žiadosti nebolo, že si zaplatí. Už bolo tak, taký územný 

plán sa tu menil, že si to zaplatili tí ľudia, ktorí vlastne si ten územný plán zaplatili a si ho aj 

zmenili. Viď stavba JP Stav, čo majú 2 domy. Takže tu som bol ochotný, že ja si to zaplatím 

a pán Lázár ma oslovil cez pána Balázsa, či by aj on sa k tomuto nemohol pridať a vlastne mesto 

usporí dosť veľké finančné, financie. Hej. Tak som súhlasil s tým, že nech urobí aj on. Nech 

podá žiadosť a zato je to trošku tak na tesno. S tým, že keď neviem či môžeme, je medi našimi 

2 pozemkami ešte jeden pozemok, aby tá mapka bola celistvá, tak sme ho zahrnuli aj ten 

pozemok, že vlastne zaplatíme aj tým našim susedom zaplatíme, aby ten územný plán bol už 

celistvý. A nehovoriac o tom, že tu nerozhoduje, ešte bude tak isto krajský úrad o tom 

rozhodovať. A na tom pozemku nejdem v žiadnom, aby nemysleli si, že idem robiť biznis, že 

idem stavať IBV-čko, že chcem tam 30, 40 domov postaviť, že chcem vlastne pozemok, ktorý 

je lesná pôda, alebo hocijaká, lebo sa to stále menilo, že chcem urobiť na stavebné pozemky. 

Chcem postaviť len na tom predošlom základe toho domu hej, chcem postaviť ďalší dom. 

Jeden, jediný dom chcem si postaviť. Už ten dom je rok prichystané, lebo jedná sa o zrubový 

dom hej a je už prichystaný, ale v priebehu roku a pol som nemal čas riešiť svoje súkromné 

veci, nakoľko som sa venoval mestu. Teraz nakoľko prišla tá pandémia, trošku času bolo viac, 

tí občania už ku mne nechodili so svojimi sťažnosťami, tak aj manželka, aj moje deti ma trošku, 

že či ocko by sme nemohli ten dom po 3 rokoch už mať. Tak som povedal, že idem za tým. 

Začali sme riešiť stavebné povolenie a tento problém tam vyskytol. No bohužiaľ som aj 

súkromná osoba, som aj primátor, ale práve tento problém tu sa vyskytol, že teraz majú viacerí 

výhrady, že prečo ako primátor má dajaké uprednostnenie. Fakt 3 roky už staviam ten dom 

skoro. Hej. Takže ani ja nemám tak, že som sa včera rozhodol, že idem postaviť dom. Mne už 

rok stojí dom a stavebné povolenie aj pre mňa dlho trvá kým ho získam a toto potrebujem, tento 

dokument potrebujem, aby sme ten územný plán zmenili. To je aj taký precedens ako môžeme 

brať, ale v dobrom. A za to ako aj pán Kuhn, poslanec Kuhn, povedal, že všetci, ktorí budú mať 

záujem o zmenu územného plánu a vedia tie financie zaplatiť a vedia si to zaplatiť, tak vlastne 

si sadnú s pánom hlavným architektom a hlavne aj s košic....z toho úradu z krajského, že či je 

možné. A keď je možné a zaplatia si aj oni, tak nie je problém, aby na každom MZ sme riešili 
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po kúsku. Lebo keby sme chceli riešiť celý územný plán mesta, my to za 4 – 5 rokov neurobíme 

vôbec, nakoľko budú tam strašne veľa pripomienky a budú mať s tým problémy ostatní susedia 

a budú tu hádky. Takže sme sa rozhodli, alebo sme sa rozprávali, že poďme po častiach, aby 

každý občan mal možnosť ten územný plán si zmeniť. Ďakujem pekne za porozumenie. 

S faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Pán primátor ja osobne nemám problém s tvojou žiadosťou, to som ti povedal aj do 

telefónu. Ide o to, že je tu nejaký proces, ktorý máme či sme primátori, či sme občania, máme 

dodržiavať všetci rovnako. Čiže z môjho pohľadu je to procesný problém. Pani kontrolórka 

chcem sa vás opýtať, tu sa hovorí už 3 krát, že ideme schvaľovať nejaké obstarávanie, pričom 

zmluva už je podpísaná a zverejnená. Či je toto v poriadku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pani Dr. Balážová. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Tak ja som tento materiál pochopila tak, ako pani prednostka povedala, že my už vlastne, vy už 

vlastne budete schvaľovať vykonanie tých zmien, ktoré sú uvedené v tej zmluve. Áno. Lebo 

my sme objednali nejakú službu tej architektonickej spoločnosti. Zmluva je podpísaná a vlastne 

vy schvaľujete obstaranie zmien a doplnkov územného plánu, to znamená tie zmeny, ktoré boli 

objednané v tej zmluve o dielo. Ja to tak chápem. Keďže zmluva je podpísaná. 

 

p. primátor Michal Domik 

Na doplnenie, keď neodsúhlasíte dneska tak vlastne nemajú čo robiť. Hej. Len takto logicky 

povedané ak dneska neodsúhlasíte, tá firma nemá čo robiť. Mesto nevyplatí 2 400 euro, alebo 

za koľko to vysúťažili za niečo, čo sa nebude robiť hej. Čo vlastne poslanci neodsúhlasili. A tak 

aby sme vedeli potom aj scelistviť aj s pánom Lázárom, že tie náklady sa rozdelia. Takže.... 

Nech sa páči s faktickou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja len upozorním pána Bolačeka presne na to, čo uviedla aj pani prednostka, a to je ukladaciu 

časť. Je tam jasne napísané, že mesto nebude mať náklady, keďže sa uzavrie zmluva o úhrade 

nákladov na obstaranie zmien. Čiže v tomto smere, čo sa týka nákladov, je bezpredmetná 

otázka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

No nechápem potom na základe čoho mesto uzavrelo zmluvu mesto o dielo s touto 

spoločnosťou. Na základe koho popudu, lebo my poslanci sme to neboli. Na základe koho 

mesto teraz dalo vypracovať túto zmluvu o dielo. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dám...dám...dáme vám písomne, lebo budeme točiť okolo toho, aby ste vedeli. 

Poprosím pána Balázsa. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
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Skúsme sa odosobniť od  mien. Dobre? Či to sa jedná o pána primátora, či hocikoho. Veľmi 

podstatnou vecou je, že budem, že som strašne rád, že sa ide v meste budovať, idú sa stavať 

domy. Tým pádom, že ľudia si tu stavajú domy, budú tu bývať, nebudú sa sťahovať preč, bude 

nám rásť počet obyvateľov, takže ja každú zmenu územného plánu týmto smerom, aby bolo 

mesto krajšie, malo viac obyvateľov podporím a budem aj v tomto bode hlasovať za. Takže 

zdôrazňujem za, lebo sa teším, že sa budú stavať nové rodinné domy. Kolega Kuhn to, to 

v podstate tak, tak zhodnotil, že, že ako keby to tak išlo mimo neho, ale síce je predsedom 

finančnej komisie a, a ticho súhlasí. Reagoval by som na kolegu Drengubiaka v 2 bodoch. To 

je pekné, že na čo upozorňujete, podstata je tam, čo sa pýtal kolega Bolaček. Hej. Že na základe 

čoho sa tá zmluva uzavrela, keď, keď nikto o tom nerozhodol hej, lebo na čo sú tu poslanci MZ, 

načo boli volení. A tuná nadviažem hneď na to, že ja som nie parafrázoval kolegu Kováča, ale 

vám prečítam presne z jeho mailu. Dobre? Komisia je odborným (poradným) orgánom mesta 

a jej rozhodnutia majú odporúčací charakter pre mesto Rožňava a pre jednanie MZ. To písal 

kolega Kováč vo svojom maily. Takže on to písal, nie ja som zmenil jeho vyjadrenie, že tie 

komisie sú zbytočné, lebo či máme ich rozhodnutie, alebo nie tak, tak je to jedno. Dakedy sa 

banality o 3 – 4 m2 v rómskej osade preberajú hodinu a pol na stavebnej a finančnej komisii, 

ale územný plán netreba. Nevadí, neriešim to. Celý čas sa bavíme o tom, že systém. Že je tu 

nejaký systém, ktorý sa snažíme nejak obísť a nebavme sa o menách len o systém. Čo, či vy si 

spomínate, alebo nespomínate, že ako bolo hlasovanie stavebnej komisie, neviem či ste členom, 

či nie, ja žiadne hlasovanie per rollam neregistrujem, takže je irelevantné, že kto ako si spomína, 

dajaký podklad by sme mali dostať. Určite nie je v poriadku, keď to hlasovanie prebehne večer 

pred zastupiteľstvom obrazne povedané, alebo deň pred zastupiteľstvom kvôli tomu, že Balázs 

zdvihol telefón a zavolal Karola Kováča, že či nie je potrebné prebrať takúto vec v stavebnej 

komisii a vtedy sa predseda komisie zobudí a ide hlasovať per rollam. Toto je to, na čo vás 

upozorňujem. Ešte raz zdôrazňujem, som rád, že pán primátor, xy, dakto ide stavať a že 

odsúhlasíme zmenu územného plánu, ale bavíme sa viac menej o tých princípoch. A toto som 

mal presne čo už kolega, kolega Bolaček v podstate to presne, presne pomenoval. Takže určite 

budem. Pán primátor neberte to osobne. Ešte raz sa odosobníme od mien. Vy ste sa nedostali 

do žiadneho kolotoča. Ja som strašne rád, že budete stavať, že banská strana sa bude rozrastať. 

Je to veľmi pekné miesto v podstate na výstavbu domu a držím vám palce, aby sa to podarilo. 

Keď hovoríte že rok a pol to riešite, viac elánu možnáže, možnáže treba zobrať niekoho kto, 

kto, kto to bude dajak menežovať, aby, aby to obišlo takéto, také aby sme sa o tom nemuseli na 

zastupiteľstve rozprávať hodinu, ale držím palce. Ja budem hlasovať určite za. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som poprosil pána Lacha, aby stiahol tento bod, aby, aby sme zbytočne 

tu nenaťahovali, aby som sa do dajakého....lebo točíme  zbytočne. Som človek úprimný. Takže. 

Nech sa páči pán Bolaček, lebo budeme okolo toho stále a... S faktickou poznámkou pán 

Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor ja len toľko k tvojmu poslednému, že ty chceš, aby my sme o ničom hlasovali, ja 

dám otázku a ty mi povieš, že ty mi potom odpovieš písomne. Najprv mám zahlasovať a potom 

mi budeš odpovedať? To tak nefunguje. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre takže poďme, poďme diskusiu zas otvorme, zas ako to prebiehalo. Pán Bolaček je 

pravda, že ste mi volal? Áno – nie 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
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Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Povedal ste, že zahlasujete, že budete za ak prejde to stavebnou komisiou. Áno – nie. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak ste mi to povedal. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Povedal som, že nemám problém s vašou žiadosťou pán primátor. Nemám problém ju podporiť, 

chýba mi stanovisko stavebnej komisie, prečo.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže .....ale nemáte problém s týmto. Dobre. Ja iba hovorím, že tá hra okolo tohto už trvá 

týždeň. Hej. Ja sa ospravedlňujem, ale týždeň. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor, keby ste dodržali, keby tu bol dodržaný proces, čo namietame celý čas, ten proces, 

nie vašu žiadosť. Ešte raz to nie je o vás, to je o procese. Keby bol dodržaný proces tak nemáme 

túto debatu tu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Len ďalšia otázka.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Iba o to... 

 

p. primátor Michal Domik 

Či bola vysúťažená súťaž, je to tam podložené primátor mesta, nie primátor, títo objednávatelia 

si to zaplatia. Nemá nič spoločné to, že či bola súťaž, lebo je to tam dodané, že si zaplatia. A či 

tá súťaž bude za 100 tisíc, chcel som vedieť, že koľko to vyjde. Minimálne možno zadal....nie 

že možno, zadal som ja, aby zistili, koľko vyjde územný plán. Koľko vyjde. Koľko to bude 

stáť. Nič iné. Zaplatím to sám plus s pánom Lázárom spoločne zaplatíme územný plán mesta, 

ktorý by vlastne do budúcna možno o rok o 2 zaplatilo mesto. Nič iné. Chceli sme to 

v predstihu, že vlastné zdroje dáme na to, aby  konečne tá časť bola už vyčistená. Keď budú 

mať možnosť a budú mať prianie ďalší, ktorí tam majú pozemky ďalej a ďalej môžu tak isto 

požiadať o zmenu územného plánu so žiadosťou, že si to zaplatia sami z vlastných zdrojov. 

A mesto iba to privíta, nakoľko mesto usporí ďalšie, keď dobre si pamätám na územný plán 

sme mali 60 tisíc vyčlenených peňazí, čo sa nevyčerpali a tento rok už sa nedali nakoľko už, 

ešte nemáme rozpočet schválený. Takže mesto usporí možno 20 alebo 30 tisíc, 50% všetkých 

nákladov, ktoré sme mali pripravené na celistvý územný plán. S hlavným architektom sme to 

prebrali a pán hlavný architekt Tešlár povedal, že stále je to lepšie na malé územia, ako keď 

urobíme celé mesto. Lebo keď budeme chcieť zmeniť územný plán celého mesta, možno to 

bude trvať aj 4, 5 rokov, lebo stále presne takéto pripomienkovane prečo, začo, načo, ja tam 

nesúhlasím, ja som sused, to môj brat, hej. Budú tam susedské vzťahy, spory, budú tam rodinné 

spory hej a bude tam hlavne tá nenávisť, alebo tá chamtivosť, že dakto niečo má viac. Nič iné. 

Toto som z toho vyčítal, vycítil, že prečo ako súkromná. Dobre kopnite si, len hovorím s čistým 
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svedomím, že neni to, toto doplnenie išlo od pána Balázsa. Bral som to, že aj pán Lázár, mám 

pravdu pán Balázs, že pán Lázár tak isto by chcel, či sa nedá pripojiť. Nič. Som povedal 

súhlasím, potrápime sa. Nech podá žiadosť s tým, že aj on si zaplatí a ešte sme zobrali ďalších 

susedov do toho, ktorým vlastne ten územný plán preplatíme a zhodnotíme  ich tak isto majetok. 

Nič iné a nič iné za tým nehľadajte. Že či bolo možno, že sa skôr urobila súťaž alebo dačo, ale 

mesto to nebude platiť. Hej. Ja som chcel vedieť koľko to nás vyjde. Keby mi povedali 10 tisíc, 

alebo 50 tisíc vôbec som nemal šajnu, že koľko to stojí. Urobila sa súťaž, vybrali sa. Potom mi 

povedali, že môže to byť do 3 tisíc. Tak hovorí, tak potom ako to funguje. Stačí 3 ponuky, kto 

dá najlacnejšiu. Nemyslite si, že sám sebe urobím takú súťaž, úprimne už teraz ako osobe, že 

keď mám možnosť, tak lac...jasné, že tú najlacnejšiu firmu oslovíme. A nepoviem, že dajte tam 

5 tisíc. Takže ani u nehľadajte žiaden priestor, že prečo tie 3 firmy majú a už majú zmluvu 

podpísanú.... 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán primátor ja neh...ja nehľadám žiaden priestor. 

 

p. primátor Michal Domik 

...lebo ja to budem platiť s pánom Lázárom. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ja hovorím len o procese. Máme tu nejaké nastavené procesy a tie máme všetci dodržiavať. 

A to je všetko. To nie je o menách, to nie je o nikom. To je o tom, že ja musím dodržiavať 

nejaký proces, vy pán Lázár, každý musí.  

 

p. primátor Michal Domik 

Každý. Verím tomu. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

To je iba o tom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ja sa ospravedlňujem, že som vstúpil. S faktickou poznámkou pán Drengubiak nech sa 

páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len opýtam, že padlo tu niečo, že vlastne výzva na zhotovenie 

diela, že prečo to neprešlo cez MZ. Keď obstarávame počítače v hodnote 2,5 tisíc tiež to ide 

cez MZ? Alebo nejaké iné diela? Ja si myslím, že na toto má oprávnenie, ale opravte ma ak sa 

mýlim, primátor uzavrieť respektíve vypísať. A čo sa týka, ešte raz hovorím a súhlasím aj 

s kolegom Kuhnom, kolegom Balázsom, je to neštandardný postup, ale ďalej už asi pán kolega 

Lach povie k tomu viac. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Vážení kolegovia, odznelo tu, že územný plán je závažný dokument, rozhodujúci, neviem čo. 

Ale hovoríme o územnom pláne ako celom. Tu sa jedná o čiastkovú zmenu a teraz posúďme 

teda aká tá čiastková zmena je. Jedná sa o to, aby sa mohli postaviť 2 rodinné domy. Čiže sa 

jedná o veľmi malú časť mesta a nie je to taká zmena, ktorá by závažne nejakým spôsobom 
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ovplyvnila vzhľad, chod a dianie v meste. Preto ma udivuje, že zrazu principiálne trváme na 

procesoch. Pritom MsÚ je známy tým, že pol roka, rok, dva trvá kým sa dopracuje k nejakému 

rozhodnutiu, ktoré umožní stavebníkovi začať stavať. V tomto prípade išlo o to, že chceme to  

rýchle vybaviť a vyjsť v ústrety, vyjsť v ústrety stavebníkom. Hej. Čiže toto tu neodznelo 

a myslím si, že je to tiež vec, ktorá by mala naše rozhodovanie nejakým spôsobom 

ovplyvňovať. Ďalšia vec – mesto to nebude stáť nič, tak teraz vlastne trváme len na princípe. 

Nakoľko ma pán primátor požiadal, aby som stiahol tento bod, teda navrhol stiahnuť tento bod 

z rokovania tak myslím si, že sme sa uzniesli, že počas rokovania sa nedá sťahovať body, ale 

navrhujem, aby sme neprijali uznesenie na tomto zastupiteľstve a všetky tie procesné veci, ktoré 

tu odzneli a sú výhrady voči nim, aby sa teda uskutočnili, udiali a prijeme uznesenie na ďalšom 

zastupiteľstve. Myslím si, že to je taká rozumná cesta von z tejto situácie, ktorá tu nastala. 

Nevidím tu nejaký bočný úmysel nikoho, že by chcel nejak predbiehať, alebo proste, že by 

chcel nejaké výhody požívať iné ako ostatný. Čiže je tu viac návrhov, že teda dať možnosť aj 

ďalším sa prihlásiť, ktorí sú tam v tej dotknutej oblasti a pripraviť to na ďalšie zastupiteľs.... 

pokračovať k tomuto bodu po doplnení tých ďalších vecí, ktoré tu boli vytýkané tomuto na 

ďalšom zastupiteľstve, ale nehodiť to pod koberec a zrazu pol roka nič, lebo sa nemôžeme pol 

roka vrátiť k tomu, čo sme prerokovávali. Keď si dobre, keď podľa rokovacieho poriadku to 

máme tak. Čiže môj návrh je ten, aby sme teraz neprijali uznesenie a na ďalšie zastupiteľstvo 

nech je teda pripravené celé, nech je pripravený materiál tak, aby sa mu nedalo nič vytýkať. 

Ďakujem za pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som podporil návrh pána Lacha s tým, že by sa to doplnilo o to, že by sa vyzvali ďalší 

žiadatelia, ktorí sú v poradí a kompletne všetko, všetci by prešli komisiami, na zastupiteľstvo, 

na najbližšie zastupiteľstvo a myslím, že to by prešlo bez komentáru. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som mal takú jednu poznámku k prejavu pána viceprimátora, že pevne verím, že nie 

všetko bola úplná pravda, lebo sa stal tam nejaký omyl, lebo, lebo ja si myslím, že stavebný 

úrad si robí podľa zákona všetko to, čo má a určite by som ho z takého niečoho neobviňoval, 

že pol roka neurobí nič. Tuná sa stal dajaký precedens, dajaké, dajaké, dajaké menšie, menšie 

dajaké nedopatrenie, omyly v systéme, ale, ale nedával by som to až do takejto pozície, ako to 

odznelo. Trošku no. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Len chcem sa spýtať, vie mi niekto povedať, koľko je ešte čakateľov o, ešte 

okrem pána primátora a pána Lázára? Traja zhruba? Čiže bol by problém pripraviť to potom na 

to ďalšie zastupiteľstvo a spýtať sa, osloviť ich, či aj oni chcú aby sme to urobili jedným šupom 

a nech sú všetci? 

 

p. primátor Michal Domik 
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Poprosím pána hlavného architekta, pána Tešlára, na dovysvetlenie. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ďakujem za slovo. Pekný deň prajem. Tak rád som si vypočul debatu ohľadom tvorby 

územného plánu z pohľadu mesta. Chcel by som niektoré veci uzrejmiť a upraviť. Zhruba 

mesto je zo zákona ..... (výpadok mikrofónu) ako jediná organizácia. Čiže slovo obstarávať 

netreba chápať teraz finančne, ale ako jedinú zákonnú možnosť. Je to aj povinnosť mesta 

obstarávať územné plány. To je jedna vec. Druhá vec. Toto čo tu dneska prebieha ja chápem 

ako ........ (výpadok mikrofónu) proces .... (výpadok mikrofónu) zmien, doplnkov územného 

plánu. Tu sa ešte nič neschvaľuje. Tu sa len za.... (výpadok mikrofónu) spracovania zmien 

a doplnkov, určitých zmien a doplnkov územného plánu. Tento proces je časovo a rozmerovo 

zdĺhavý. ........... (výpadok mikrofónu) musieť ....... 

 

p. primátor Michal Domik 

Je tam pani Tamášová, keď môžem, skúsite? Podať. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Budú musieť prejsť a prebehnúť prerokovanie s dotknutými osobami štátnej správy, ktorých je 

zhruba 50 – 60 niekedy až 80. Ten proces bude prebiehať ďalej tak, že bude musieť dôjsť aj 

k prerokovaniu s dotknutými občanmi a na základe ...... (výpadok mikrofónu) sa vyjadria 

niektoré základné , zložky štátne správy a iných odborných orgánov. Až vtedy prichádza proces 

schvaľovania MZ. Čiže teraz celý tento proces, táto debata, čo tu bola, bola len o tom, že 

začnime niečo robiť. A to čo sa pýtal pán poslanec Burdiga, že koľko je ďalších týchto. Je ich 

možná pár dlhodobejšie. Otázka stále znela tak, že akým systémom to robiť. Pretože k tomu 

schvaľovaniu v MZ vôbec nemusí prísť. To keď odborné orgány, stavebný úrad, okresný 

stavebný úrad v sídle kraja nedá súhlas k tým spracovaným materiálom, vôbec nedôjde 

k odsúhlasovaniu na pôde MZ. Tak isto skončili aj predchádzajúce návrhy č. 3 a 5. Že neboli 

odsúhlasené týmito orgánmi, tak nedošlo vôbec k schvaľovaniu. Čo sa týka tých ostatných 

žiadateľov problém v rámci COVID-u bol a je ten, že nie je možné osloviť veľký počet ľudí 

ako účastníkov konania, lebo sa to nebude dať schváliť. Hej vidíme tu, dneska sme tu dokopy 

možná 40-ti. Tých účastníkov konania bude možno 200. Tak to nie je možné zrealizovať 

v tomto období. Preto sme dospeli k návrhu, že pôjdeme menšími krokmi, menšími zmenami 

a doplnkami a paralelne s ním, pôjdu ďalšie v nejakom kroku ob mesiac, aby sa to celé ...... 

schopní schváliť. Tak zhruba toľko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. Lebo ste ešte v diskusii. Dobre. 

S faktickou poznámkou pán Lach. Tak už je. Nič. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pána hlavného architekta by som sa chcel opýtať, lebo ja to stále ponímam tak, že mestský 

poslanci v podstate by mali odhlasovať to, či tam ide byť IBV, vypracovaný, vypracovaná 

zmena územného plánu, či tam ide byť priemyselná zóna, výstavba, IBV, čo tam bude. Ja si 

myslím, že musí byť dajaký podnet, že čo sa tam ide vypracovať a na základe toho môže 

projektant, ktorého vysúťaží mesto niečo vypracovať a následne to preúčtovať tomu, kto je 

ochotný to zaplatiť. A tá postupnosť či je správna.  

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 
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.............. (výpadok mikrofónu). Čiže z môjho uhlu pohľadu ide o naštartovanie procesu, ktorý 

sa raz musí nakresliť a prejsť všetkými odsúhlasovacími procesmi. Až v tom prípade to príde 

na prerokovanie MZ, či to áno, alebo nie. Tam samozrejme MZ rozhodne áno, alebo nie. Ale 

keď tu dneska povieme, že to nerozbehneme tak nesplníme jeden zo základných úkonov a to je 

obstarávanie územného plánu. Môj názor. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Otázka moja znela tak, že tuná odsúhlasíme, že tam budú rodinné domy a nie priemyselný park 

a na základe toho mesto zadá vypracovanie územného plánu, prefakturuje to tomu, kto je to 

ochotný zaplatiť a potom sa dostane ten územný plán, kde bude IBV v podstate na schvaľovací 

proces sem zase do MZ. Ale ten, ten projektant musí vedieť, čo ide robiť. Či tam ide robiť 

priemyselnú zónu, či čomu ide vyhovieť. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Až to, že ten schvaľovací proces je následný. Teraz ja si osobne myslím, že keby MZ schválilo 

tento postup, že áno poďme spracovať územný plán, je tam ... (výpadok mikrofónu) o akú 

zmenu ide. Ide o zmenu využitia funkčnej plochy záhrad a neviem akej na funkciu bývania 

rodinných domov extenzívnou formou. Táto súhlas musí prejsť aj ostatných orgánov, či to tak 

bude. Čiže tu sa môžeme dohodnúť (výpadok mikrofónu) poďme odsúhlasme to .... (výpadok 

mikrofónu) ale zhruba o 2 týždne príde prípis z krajského úradu, alebo okresného úradu, no 

proste je to nezmysel, že ďakujem. Čiže tu, tu je ten tento.... Čiže až na záver po odsúhlasení 

tých zásadných orgánov dotknutých prichádza odsúhlasenie MZ. To sa môže, v polke procesu 

to zastane, keď sa to nekoná. Ja som bol informovaný tak, od iných kolegov, že tento proces 

schvaľovania v iných mestách prichádza až na záver. Hej. Keď je to tuná ináč tak dobre, poďme 

ten proces urobiť tak, ako má byť. Ale obstarávať mesto tak či tak by malo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nechcem tu už viac ja rozťahovať túto problematiku, len mi to nedáva logiku, že dáme niekomu 

niečo vypracovať a on chudák nevie, čo má vypracovať a potom to dáme na schvaľovanie do 

MZ. Len tuto, ten nemyslím si, že by toto trebalo odkladať, lebo tuná vás čaká ešte zdĺhavý 

proces vyňatia atď., atď. z týchto, z týchto pozemkov. Takže ja si myslím, že nenaťahujme tú 

debatu, keď za... keby som mohol navrhnúť ukončiť túto diskusiu. Kolega Kuhn je ešte 

prihlásený, ale by som chcel dať návrh o hlasovanie o ukončenie diskusie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Už len fakt na doplnenie. My sme sedeli s tým projektantom a vravel nám, že 

čo chceme tam. Ja som povedal, že len jeden, jediný dom chcem postaviť. Žiadne IBV-čko, 

žiaden biznis. Chcem mať pokoj, kľud, chcem mať jeden, jediný dom pod lesom. Hej. A pán 

Lázár povedal, že on chce 2 domy. Nič iné. On, že toto by malo prejsť na ďalšom posudzovaní 

a na ďalšom s týmto by nebol problém. Nemôžem si dovoliť tam, aj keď mám veľkú parcelu 

a mám veľké pozemky, mohol by som IBV-čko postaviť, ale to už má ďalšie, vytvoria ďalšie 

problémy, nakoľko pre, na mojom pozemku 40 domov by som mohol postaviť hej a čo vlastne. 

Už vodárne by neodsúhlasili, lebo museli by tam nové siete ťahať. Elektrika, kapacita, 

kanalizácia a toto by už celé bolo zle. Hej. Takže len také na upresnenie, že len jeden, jediný 



 

43 
 

dom na mojom pozemku a 2 domy na pána, na pozemku pána Lázára. Takže tam budú len 3 

domy, takže všetko zostane v pôvodnom stave. Nejdeme tam robiť žiadne IBV-čko, že  40 – 50 

domov, čo som na začiatku už upozornil, aby to nešlo do tej, že chcem zastavať celý pozemok 

s domami. Ďakujem pekne. Pán pslanec Kuhn. Už len, ešte pán Kuhn bol tam prihlásený. Dobre 

ja som vstúpil do toho. Aha. Uhm. Sa ospravedlňujem. Takže dávam hlasovať za ukončenie 

diskusie. Prosím hlasujte. 

Za 7-mi poslanci, proti 3, zdržali sa 3 poslanci. To je nebolo schválené.  
Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 13. 
Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a 
doplnky č. 06“ – ukončenie diskusie J. Balázs 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 3 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Miroslav Demény 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Michal Drengubiak Ing. Ján Lach   

 
   Nehlasovali: 

 Ladislav Dávid Ing. Attila Kelecsényi     

 

 

Hej pokračujeme v diskusii. Práve to bolo tých 5 dní, čo mi telefonovali všetci, že prečo, ako, 

začo. Hovorím no bohužiaľ som primátorom mesta, som aj súkromná osoba. Viem, že konečne 

dačo wau, dačo pán primátor ide robiť aj ako pre seba, no bohužiaľ neminie ma to. Asi takto 

po roku a pol tej snahy, čo som sa snažil tu v meste niečo urobiť som sa nevenoval svojmu 

vlastnému domu a svojej rodine až toľko. Neviem k tomu už nič iné dopovedať, len hovorím, 

že vedel som, že toto, lebo už sa chystali všelijaké informácie prišli, že toto bude na dlho, že 

toto bude teraz ubičujme, pretiahnime to, dajme to ďalej zas o mesiac tak ako zimný štadión 

sme to posúvali a pomaličky pripomienkovali a skoro sme nestihli sezónu, aj keď sme ju 

posunuli a všetko tak dopredu stále sa dávajú prekážky. Takže s týmito prekážkami som počítal. 

No takže bohužiaľ je to na vás, že čo ako. Ako bolo povedané nič ešte, ale asi ťažko tu 

dovysvetlím ja z mojej pozícii, lebo som zainteresovaný, takže ani nechcem sa k tomu veľmi 

vyjadrovať. Dal by som ešte, keď poprosím pána Kuhna o strpenie, že dám ešte možnosť pani 

Dr. Balážovej o dovysvetlenie. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte páni poslanci, aby sme sa niekde ďalej posunuli, lebo zrejme ani sami nevieme, 

ako bude vyzerať uznesenie. Mám takú myšlienku. To čo pán poslanec Balázs hovoril, že ten 

projektant nevie, čo má robiť, tak myslím si, že tam to je uvedené v tom bode 3.2. Je to presne 

uvedené, že ako povedal aj hlavný architekt zmena funkčného využitia územia z funkčnej 

plochy poľnohospodárska pôda, záhrady atď. na požadovanú plochu obytného územia so 

zástavbou rodinnými domami a je tam presne uvedené aj k. ú., parcelné číslo. Čiže ja by som 
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vám tak navrhla, držme sa tejto žiadosti. Nepokladám za vhodné na ďalšie zastupiteľstvo 

pripájať ďalšie žiadosti, keďže v tejto zmluve je aj odmena, aj zadanie na konkrétny pozemok 

pána primátora Domika. Môžeme vyzvať žiadateľov, aby teda záujemcov, ktorí majú záujem 

o zmenu územného plánu, aby si podali žiadosti, ale aby sa to riešilo potom už osobitným 

konaním, nakoľko si skomplikujeme život týmto, keď tu budeme spájať ešte ďalšie žiadosti. 

To je všetko z mojej strany. Pán architekt sa hlási. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ďakujem. Ja len chcem potvrdiť, že presne takýmto spôsobom sme sa dohadovali, že budeme 

pokračovať, že vlastne paralelne sa budú spracovať zmeny a doplnky povedzme 7 a 8 s inými 

skupinami ľudí v meste, ktorí si podali žiadosti. To bola tá otázka pána Burdigu. Len nechceme 

spájať kvôli tomu, že je tam určitý typ nebezpečia, že nebudú schválené všetky, pretože je tam 

problém s bonitou pôdy, s veľkosťou pozemkov, s počtom účastníkov, všetko je to na 

rozhodnutí viacerých orgánov štátnej správy a samosprávy...vyšších územných celkov. Že 

preto sme toto brali ako pilotný projekt, kde sa technológia svojím spôsobom ukáže, že je 

priechodná. Priechodná aj v týchto orgánoch vyšších. Potom môžeme pokračovať na ďalšie 

časti. To je rozrobené, ešte raz hovorím, že dochádza v rámci toho celého procesu k rôznym 

prerokovávaniam, kde účastníci môžu byť mnohí. Tu je výhoda toho, že je, sú tí žiadatelia dvaja 

a účastníci okolia, susedia, môžu byť povedzme do 50 ľudí a môže sa nám stať, že v iných 

priestoroch mesta môžu byť nevyriešené dedičské konania, neviem čo, kde sa môžu stávať 

účastníkmi konania 200 – 300 ľudí a to v rámci tejto COVID pandémie nedá dokopy, preto sa 

to nebude dať prerokovať. Takže súhlasím s tým, čo bolo povedané a taký bol aj zámer.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pani kontrolórka v podstate ja som zdôrazňoval, že preto to by to malo byť schvaľované na 

MZ. To je dôvodom. Takže, takže áno ja viem, že to tam je. Len to je dôvod, že to malo prejsť 

zastupiteľstvom aj na začiatku. Iba toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím ešte doplnenie pani Dr. Mihalikovú. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len doplnila hlavnú, pani hlavnú kontrolórku, alebo aj 

pánovi hlavného architektovi vysvetlila, prečo máme takýto proces. Ja si myslím, že aj v iných 

mestách je takýto proces. Vieme všetci, že územný plán je strategickým dokumentom, prijíma 

sa VZN to znamená sleduje verejný záujem. Tu ale ide o súkromný záujem žiadateľov, preto 

dávame takéto žiadosti do MZ, aby MZ najprv odsúhlasilo, či ideme meniť verejný dokument 

na základe žiadosti súkromného vlastníka a meniť teda tento strategický dokument, aby teda 

tento žiadateľ dosiahol nejaký svoj súkromný záujem, ktorý sa potom pretransformuje aj na 

verejný, keďže sa prijme aj VZN. Čiže my preto začíname ten proces takto v prípade ak je 

žiadateľov fyzická osoba, alebo právnická osoba. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Ďakujem za slovo. Ja sa poďakujem mojim trom predrečníkom z MsÚ, pani Dr. Balážovej, pani 

Mihalikovej a pánovi hlavnému architektovi, hlavne že objasnili tieto veci trošku. A áno stále 

hovoríme, že je to neštandardný postup a hlavným dôvodom je ten, že sme to ešte nikdy 

nerobili. Takže možno vychytáme muchy a možno sa naučíme ako tento postup lepšie robiť 

a nabudúce to bude ešte lepšie. A ja, tento materiál stále má moju podporu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. No ja najprv zareagujem na pani hlavnú kontrolórku. Ten môj návrh, aby MsÚ 

oslovil všetkých tých, ktorí doteraz žiadali neznamená, že to chcem spájať do jedného konania. 

Tu ide len o to, aby všetci tí, ktorí doteraz žiadali a povedali sme im, že teraz nejdeme riešiť 

územný plán, lebo na to nie sú peniaze a neviem čo, aby dostali informáciu, že nie len niekto, 

kto je vo funkcii primátora, ale ktorýkoľvek občan, alebo ktorákoľvek firma, právnický subjekt, 

ktorý je ochotný si to zaplatiť zo svojho vrecka, môže proste rovnakým spôsobom požiadať. 

A potom samozrejme tu môže byť niekoľko konaní územných. O je prvá vec. Druhá vec. Teda 

jak som správne pochopil ten, ten návrh, ktorý sme tu dostali od toho druhého žiadateľa, to je 

v tom istom, v tom istom území, čiže tam má zmysel to, pozerám, nevidím cez obrazovku na, 

na hlavného architekta, čiže to má zmysel spojiť do jedného konania? Len tu vidím problém 

zase trošku v tých, v tých formálnych veciach, ktoré by sme mali tie postupy dodržiavať. Ten 

pôvodný, tá pôvodná žiadosť pána, pána primátora išla, bola teda aj keď len per rollam, ale 

vyjadrovali sa k nej členovia komisie výstavby. K žiadosti pána Lázára predpokladám nebolo 

ani per rollam. 

 

p. primátor Michal Domik 

Bolo. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Bolo aj k tomu per rollam? Čiže je tam súhlasné. Dobre. Takže toto máme vyriešené. Ďalší ale 

problém je, že to pôvodné verejné obstarávanie a tá zmluva s tou firmou sa týkala len tej zmeny, 

ktorú požiadal pán Domik, ale netýkala sa toho čo chce pán Lázár. Zmestíme sa do rozpočtu, 

alebo bude, bude tam, bude tam dodatok k zmluve?  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem doplniť, tak tá suma bude hocijaká, to my si zaplatíme hej. Pán Lázár a ja. Takže 

to rozpočet mesta... A ale oni sľúbili možno, hovorili, že už je to vysúťažené, že za tých 2 400 

euro vedia to zriešiť. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Mne, mne ide skôr o formálnu stránku veci. Akože to, že to zaplatí len, len aby nebol problém, 

že firma povie: no ale chceli ste 2x toľko roboty, bude to 2x toľko stáť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nie, nie, nie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
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My podpíšeme dodatok k zmluve, vy to zaplatíte, mesto to nebude stáť, ale aby nám nebolo 

vyčítané, že sme podpísali dodatok zmluve, ktorý, ktorý sme nemali podpísať. Že síce mesto, 

mesto na tom ako neprerobí, ale aby sa nestalo, že potom nedostaneme pokutu za to, že sme 

podpisovali nejaký dodatok k zmluve. Takže len aby to bolo akože právne, právne čisté. Alebo, 

alebo, alebo či nie, nie je rozumné urobiť, teda zopakovať to, to obstarávanie na to, že teda bude 

to väčší rozsah. To je len moja otázka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem len tak doplniť. Čo ja viem informáciu, tak projektant povedal, že nebude meniť 

tam tú cenu a že sa zmestí. Najviac...to, že otvorí mapu a začne riešiť tú mapu to nie je také 

náročné. Len tie povolenia ďalšie hej. Vodárne, elektrárne, týchto všetkých musia obísť 

a vybehať, čiže či súhlasia so zmenou územného plánu. Krajských hej. Takže on povedal, že to 

neni také náročné tú mapku prekresliť len potom to dodatočné vybehávanie toho, to stojí tie 

peniaze, čo vlastne faktúry. Tak on povedal, že sa do toho zmestí. Nech sa páči ešte pani Dr. 

Mihalikovú poprosím. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nám zákon o verejnom obstarávaní umožňuje v takom prípade, ak bude schválené uznesením, 

ak bude schválený tento proces tak o 10% navýšiť cenu dodatkom. Čo podľa vyjadrenia pána 

architekta, teda dodávateľa nebude určite tá suma. Buď to bude 0, alebo do tých 10-tich% 

povedal, sa určite zmestí. Ale samozrejme potom sa bude uzatvárať zmluva so žiadateľmi, ktorí 

tieto náklady preplatia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán....aha. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Neviem, či som teda správne pochopil, že pán primátor čo si hovoril, že teda je tam ten tvoj 

pozemok, je tam pozemok pána Lázára a ešte je tam nejaký ďalší pozemok. Ten dotyčný vieme 

kto je majiteľ toho tretieho pozemku? Bude tiež ochotný sa podieľať na tom, alebo, alebo keby 

nebol ochotný sa podieľať na tom, tak, tak to zaplatíte? 

 

p. primátor Michal Domik 

S pánom Lázárom sme sa dohodli, že my zaplatíme aj ten pozemok cudzí, ten cudzí pozemok, 

ktorý je medzi nami, hej, aby už bolo celistvé. Že už...... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Tak to.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže my dvaja zaplatíme celý územný plán nový. Čiže aj tým susedom hej. Takže chcem, 

možno vyjdeme v ústrety, nieže možno, isto vyjdeme v ústrety tým majiteľom tých pozemkom, 

ktoré, ktorí majú pozemok medzi našimi dvoma pozemkami. Že už zato sme nechceli kúskovať, 

ale urobme jednu celú oblasť. Toto bolo, toto bola tá snaha, ktorú sme chceli a od nich určite 

nebudem pýtať žiadne peniaze a len zhodnotíme im tak isto pozemok. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. A posledná vec už je len, len čisto formálna. Pán primátor ty si už pred dlhšou chvíľou, 

keďže dosť dlho debatujeme, hovoril, to ma zaujalo, že teda nech sa stiahne ten materiál 

z rokovania a požiadal si pána zástupcu primátora nech to stiahne. Ja len chcem poukázať, že 
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teda podľa aktuálneho rokovacieho poriadku už nemôžeme sťahovať materiály. Rokovací 

poriadok hovorí, že v odôvodnených prípadoch môže byť so súhlasom MZ prerušené rokovanie 

o bode programu, keď povaha materiálu vyžaduje zmeny, alebo doplnenie. Návrh na prerušenie 

rokovania o bode programu môže dať primátor, poslanec alebo predkladateľ materiálu. Návrh 

o prerušení rokovania o bode programu musí obsahovať dôvod prerušenia, informácie o tom, 

kto má daný materiál doplniť a termín, kedy bude rokovanie o tomto bode programu 

pokračovať. Takže keď, pokiaľ teda trváš na tom a, a kolegovia majú pocit, že by bolo dobré 

ešte doriešiť niektoré veci a posunúť to, tak potom aby to bolo aj toto formálne správne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem na doplnenie. Iba kvôli tomu som to dal, nechcem byť tu vykresľovaný ako to išlo, 

že ja som nadčlovek. V žiadnom prípade. Som obyčajný občan nášho mesta. Takže aby nebolo 

to, aby som neurobil tu nejaký precedens, ako to už malo vzniknúť. Alebo keby tu mal vzniknúť 

dajaký precedens, že primátor má väčšie privilégiá, tak určite nie. Hej. Chcem aby, bol som 

obyčajný občan a tak sa chcem aj správať a v žiadnom prípade nechcem ako primátor mať 

žiadne výhody, alebo nevýhody. Pán zástupca trošku povedal, že sme chceli jak sa povie 

urýchliť, alebo dačo, ale len toľko sa obávam, že presne ako pán hlavný architekt povedal, že 

prídu ďalší, ďalší, všetci a nevieme s tým urobiť, lebo potom tu bude strašne veľa ľudí, ktorí 

budú to pripomienkovať, ktorí budú proti, tak nedobre, tak nedobre a nepohneme sa zas s týmto. 

No bohužiaľ tak postavím na budúci rok ten dom. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem, len krátko. Pán primátor si primátor to darmo to. Tí, ktorí sme to robili a robíme 

vieme o čom hovoríme, ale nie to som chcel povedať. Len sa ma pýtali v maily, pani 

prednostka, pán Bernáth, boli aj pred tým tak isto žiadatelia a, a myslím, že aj mňa pamäť 

neklame a platili si to všetci tí, ktorí žiadali zmenu územného plánu. Ďakujem. Len toľko som 

chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Asi myslím, že nebolo až toľko rečí okolo toho, ale v pohode. Nech sa páči pán poslanec 

Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dlhú dobu sa venujeme tomuto. Navrhujem prerušenie tohto bodu. Vybavenie všetkých tých 

formalít, tých procesných úkonov, ktoré boli zanedbané, nedodržané, aby sa to dodržalo 

a prejednať najbližšie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre, takže ja sa, keď preruším rokovanie, dobre? Prerušíme na 10 minút. Prosím hlasujte. Bo 

ja som už stratený, už toľko. Bol, bol tu pozmeňujúci návrh tu mám poznačené pána Kuhna, 

potom je pán Lach. Do diskusie sa nikto. Hej, ja tu mám tak, neviem ako vy. Uhm. Ešte pán 

hlavný architekt sa hlási. Prepáčte. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ďakujem za slovo. Ja by som len to chcel, keď už sme sa dostali do takého štádia diskusie, aby 

sa páni poslanci a MZ zamysleli akou formou to chcú robiť do budúcna. Lebo keď sa tak nad 

tým zamyslím v prípade väčšej zmeny územného plánu tie plochy by sa nemenili len jedna za 

druhú, ale možná 6 medzi 7-mimi a toto riešené územie zo 2 – 3,5 ha pri 66 tisícovom katastri 
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mesta si neviem predstaviť, čo by to donieslo. Či to do budúcna bude takto fungovať, alebo 

nejakým iným spôsobom, lebo potom tu nezmeníme nikdy nič. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Síce sme si zvykli, že sa sem tam tu ako páni poslanci zvykneme pasovať do pozície polyhistora 

a všetko vieme, ale si myslím, že za týmto účelom bola vytvorená pozícia hlavného architekta 

mesta. Takže vlastne môžeme my navrhovať kadečo, alebo žiadostí tu môže byť 1 000 na tom 

úrade, aj tak v podstate budeme rešpektovať, alebo do určitej miery budeme čakať na názor 

pána hlavného architekta a on je tu myslím kompetentná osoba na to, aby nám poradil čo ako 

a na základe toho my budeme poslanci asi hlasovať. Nemôžme, nemôžme tu zaviesť anarchiu, 

že každý na čo dá žiadosť, to bude odsúhlasené.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Skôr technická poznámka. Hlasovať by sa malo o jednotlivých návrhoch tak, ako zazneli 

v rozprave resp. v diskusii. Takže potom v tom poradí začať od pána poslanca Kuhna a tak 

ďalej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No tuná trošku, myslím, že máme trochu dieru v, v rokovacom poriadku, že nie je, aspoň som 

si to nevšimol, že nemáme napísané, že ak niekto dá návrh o, o prerušení rokovania, že sa o tom 

hlasuje prednostne. Asi by to, asi by to malo byť tak, že keď dá niekto návrh o, o odložení, tak 

by to malo prednostne, ale nemáme to, myslím že, tak ukotvené. Čiže môj, môj návrh je 

súvis...predpokladá, že teda bude schválené uznesenie tak, ako je navrhnuté a je to teda len, len 

ukladacia správa a ja ju teda prečítam. MZ v Rožňave ukladá MsÚ, aby prostredníctvom 

Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií 

oslovil všetkých aktuálnych žiadateľov o zmenu územného plánu mesta s tým, že ich žiadosť 

môže byť riešená okamžite za podmienky, že sa zaviažu, že uhradia všetky náklady spojené so 

zmenou územného plánu, ktoré vzniknú mestu Rožňava. Termín do 15. júna. Na júlovom MZ 

informovať poslancov o odpovediach žiadateľov. To je ukladacia správa k uzneseniu tak, ako 

je navrhnuté. Čiže predpok...môj predpoklad bol, že schválime teda to, len, len, len zároveň in... 

len informujeme tých, ktorí doteraz o tom nevedeli o takejto možnosti, že to môže byť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán hlavný architekt. Ešte poprosím pána Bolačeka  o strpenie. Pán hlavný architekt nech sa 

vyjadrí. Už to ukončime, lebo si myslím, že.... 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ja sa ospravedlňujem. By som chcel doplniť pána kolegu Kuhna že nebudú splnené, ale tam 

v tej vete by malo byť, v tom ukladacom, ak budú v súlade so zákonom a so súhlasom všetkých 

orgánov. Pretože nemôžme sľúbiť, že to bude schválené, keď nevieme ako to dopadne pri 
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prejednávaní. No nemôže niekto prísť, že chce urobiť na Podrákoši atómovú elektráreň. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, že prvý návrh na zmenu prišiel odo mňa a to hlasovať 

o pôvodnom návrhu pána Domika a vyňať pána Lázára z hlasovania. To bol prvý návrh.  

 

p. primátor Michal Domik 

No dobre. Neuveriteľné. Dobre takže do diskusie sa nehlási nikto. Ukončujem diskusiu. Ja by 

som potom poprosil pána Bolačeka o prednesenie návrhu, pozmeňujúceho návrhu. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Takže navrhujem schváliť tú prvotnú žiadosť, kde sa prejednávalo iba o pozemky 

žiadateľa pána Domika. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

Za 1 poslanec, proti 9-ti, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 13. 
Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a 
doplnky č. 06“ – PN O. Bolaček 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1 
Proti: 9 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn   

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény     

 

Poprosím pána Kuhna o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja ešte zareagujem na, na teda pána hlavného architekta. V tej formulácii je, že ich žiadosť 

môže byť riešená, nie vyriešená ako. To neznamená, že bude schválená, len že sa tým, tým 

budeme zaoberať. Takže MZ v Rožňave ukladá MsÚ, aby prostredníctvom Odboru výstavby, 

územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií oslovil všetkých 
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aktuálnych žiadateľov o zmenu územného plánu mesta s tým, že ich žiadosť môže byť riešená 

okamžite za podmienky, že sa zaviažu, že uhradia všetky náklady spojené so zmenou územného 

plánu, ktoré vzniknú mestu Rožňava. Termín do 15. 06. 2020. Na júlovom MZ informovať 

poslancov o odpovediach žiadateľov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 13-ti poslanci, proti 0, zdržal sa1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 13. 
Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a 
doplnky č. 06“ – PN I. Kuhn 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

 

A do tretice poprosím pána poslanca Lacha o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Nie je to pozmeňujúci, ale procesný. navrhujem prerušenie....prerušiť rokovanie o tomto bode 

v zmysle rokovacieho poriadku, jak to tu prečítal pán kolega Kuhn. Môže...môže to tak byť 

hej? 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre ďakujem. Prosím hlasujme. 

Za 5-ti poslanci, proti 7, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 13. 
Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a 
doplnky č. 06“ – PN J. Lach 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5 
Proti: 7 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach 
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 Roman Ocelník       

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs  Miroslav Demény Bc. Ivan Kuhn   

 

Uhm. Uhm. Dobre. Takže ideme prosím vás hlasovať o celom návrhu. Prosím hlasujte. 

Za 11-ti poslanci, proti 3, zdržali, zdržal sa žiaden poslanec. Ďakujem pekne. 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 13. 
Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a 
doplnky č. 06“ - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 3 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

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

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

 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník   

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
obstaranie zmien a doplnkov č. 6 k územnému plánu mesta Rožňava podľa zmluvy 
o dielo č. 17/2020, ktorú uzatvorilo Mesto Rožňava zastúpené primátorom mesta so 
spoločnosťou ARKA – architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
Košice.  
u k l a d á 
1) uzatvoriť so žiadateľmi zmluvu o úhrade nákladov za obstaranie zmien  doplnkov č. 
6 k územnému plánu mesta Rožňava 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.06.2020 
2) osloviť všetkých aktuálnych žiadateľov o zmenu územného plánu mesta Rožňava      
s tým, že ich žiadosť môže byť riešená okamžite, ak sa zaviažu, že uhradia všetky 
náklady spojené so zmenou územného plánu, ktoré vzniknú mestu Rožňava 
Z: prednostka MsÚ 
T: 15.6.2020 
i n f o r m o v a ť 

  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na najbližšom zasadnutí o vyjadrení aktuálnych  
žiadateľov o zmenu územného plánu 
Z: prednostka MsÚ 
T: na najbližšom zasadnutí MZ 
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V bode č. 14 máme predložený materiál Výsledky hospodárenia mestských lesov Rožňava s.r.o. 

za rok 2019 

Uhm. Uhm. Takže je 12.32. Ten čas ušiel hlavne mne. Takže keď budete súhlasiť tak vyhlásim 

prestávku obedňajšiu. Prosím hlasujme. Teraz je, to je dobrý čas? 12.32? Tak dáme do pol 

druhej. 

 

Keď môžem poprosiť pánov poslancov zaujať miesta. Budeme pokračovať.  

Takže po dobrom obede budeme pokračovať v bode č. 14 máme predložený materiál Výsledky 

hospodárenia mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2019 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 14. 
Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019 - obed 

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

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

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

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
   b e r i e     n a    v e d o m i e 
  Výsledky hospodárenia mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 201 

V bode č. 15 máme predložený materiál Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov s. r. o. 

Rožňava za rok 2020 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže dám návrh, aby sme podľa odporúčania finančnej komisii, komisie pardon, prerozdelili 

zisk mestských lesov nasledovne:  

 4 tisíc eur dividendy pre mesto,  

 500 eur do rezervného fondu mestských lesov a  

 476 ako prídel do sociálneho fondu mestských lesov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Všetko? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem pekne. Keď môžem uzavrieť diskusiu. Ďakujem. Nikto sa nehlási. Poprosím pána 

poslanca Kuhna o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže návrh uznesenia MZ v Rožňave schvaľuje prerozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava 

za...Rožňava s. r. o. za rok 2019 nasledovne: 

 4 tisíc eur dividendy pre mesto,  

 500 eur do rezervného fondu mestských lesov a  

 476 ako prídel do sociálneho fondu mestských lesov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 14. 
Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Roman Ocelník 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn     

 

 

Poprosím hlasujme o celom návrhu. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 15. 
Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019 – PN I. Kuhn 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e 
  prerozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019 nasledovne: 
  4000€ dividendy mestu Rožňava 
  500€ rezervný fond MsL Rožňava s.r.o. 
  476€ sociálny fond MsL Rožňava s.r.o. 
 

 

V bode č. 16 máme predložený materiál Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava 

s. r. o. na rok 2020 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcel by som sa opýtať buď dozornej rady, alebo vedenia mestských lesov. Je tam uvažované 

s nákupno...nákupom technológie pre piliarsku výrobu. V akom štádiu je obstarávanie, alebo 

rozhodovací proces v tejto záležitosti. A podľa mojich informácií je vlastne stav trhu s drevom, 

guľatinou, vlákninou katastrofálny. Vidíme to aj na tom, že odhadované nájomné miesto 140 

tisíc je len 30 tisíc, ak dobre čítam na rok 2020, čo vlastne tie finančné prostriedky budú chýbať 

z rozpočtu mesta. Tým pádom ten porez toho reziva a, a umŕtvovanie peňazí v rezive či nemá 

vplyv na cash flow Mestských lesov Rožňava. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pána riaditeľa Hudačeka. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Žiaden významný dopad na cash flow mestských lesov 

... (výpadok mikrofónu). Do porezu nedávame nejaké enormné množstvo drevnej hmoty. 

V podstate pre nás je to doplnková činnosť a nemáme v pláne umŕtviť v drevnej hmote, v rezive 

nejaké príliš enormné množstvo. Operatívne bude ako odberať rezivo zo skladu a ... (výpadok 

mikrofónu) tak operatívne sa bude (výpadok telefónu). 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem poprosiť ešte pána poslanca Balázsa aby zopakoval otázku. Viem, 

že tú prvú. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ohľadne tej piliarskej prevádzky, že v akom štádiu je ... 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Aha. Áno. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
...nákup technológie, rozhodnutie okolo toho. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Tak už máme projekty na prístrešky ....(výpadok mikrofónu) súčasťou toho boli aj prístrešky 

ako tej ... (výpadok mikrofónu). 
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p. primátor Michal Domik 

Nevadí. Keď môžem tak doplním. Čo sa týka píly tak tohto sme sa vzdali. Boli tam dosť lobingy 

z jednej strany ako to nejde. Ale čo sa týka prístreškov, tak prístrešky sú opravované, aby sme 

to rezivo do budúcna vedeli uskladniť efektívne. Aj teraz je to celkom efektívne, sú, rezivo bolo 

prikryté a si myslím, že bolo zhodnotené aj predané už. Takže do budúcna čo sa týka plánu, tak 

plán je menší. Tento rok sa nebude rúbať toľko dreva, nakoľko ako pán Balázs máte pravdu, že 

s tou guľatinou je dosť problém a nechceme ísť dole z cenou, ale radšej tú guľatinu necháme 

v lese a budeme tento rok ťažiť menej. A potom v budúcnosti, keď tá cena dreva stúpne, tak 

vlastne môžeme, lebo plán je na 10 rokov a je tam okolo 120, 120 tisíc kubíkov plánovaných. 

Takže keď tento rok vyťažíme 3 – 4 tisíc kubíky tak zase nám zostanú 6 tisíc až 7 tisíc za tento 

rok do ďalšieho roka a potom vlastne tieto straty, ktoré sú, alebo menšie nájomné vieme si 

dotiahnuť v ďalších rokoch. Ale zbytočne budeme predávať drevo pod cenu a za nízku cenu, 

keď momentálne ten trh s drevom je taký aký je. Tak za to je to rozhodnutie, že radšej teraz 

menej ťažiť a to drevo nechať rásť ďalej a vlastne speňažiť potom v ďalších rokoch. Keď chce 

pán Hudaček doplniť. Keby náhodou niečo som nepovedal miesto vás. Nech sa páči. Len viem, 

že ten mikrofón je problematický. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

... (výpadok mikrofónu) chcel povedať k tejto téme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja ešte trošku zareagujem na kolegu Balázsa. No k takému ako v úvodzovkách umŕtveniu 

investície došlo v minulom roku, lebo v minulom roku sme, teda sme, mestské lesy časť toho 

dreva dali napíliť na dosky, čo znamená, že to drevo čo sa napílilo sa, sa nepredalo ako guľatina, 

boli s tým spojené náklady samozrejme na popílenie. A nie všetko sa podarilo predať na jeseň. 

To drevo sa začalo predávať teraz na jar. Čiže, čiže keby sme neboli toto robili, tak minulý rok 

mohli byť teda zisky vyššie o to, že tá guľatina by sa predala a neboli by zvýšené náklady na 

porez. Takže minulý rok mohol byť vyšší zisk, ale tohto roku sa to nebude až tak už dotýkať, 

lebo hovorím, je tam tá skladová zásoba, ktorá sa vlastne začala predávať. Z ktorého, z ktorej, 

z čoho sú príjmy a priebežne tak, tak ako sa podarí predať, znížiť tie zásoby, tak sa môžu zase 

doplniť. Takže toto nastalo, ale teda minulý rok. A keďže minulý rok bol veľmi, veľmi dobrý 

tak to nebola žiadna nejaká, nejaký veľký problém. A teda dávam návrh na základe odporúčania 

finančnej komisie a dozornej rady mestských lesov od, ako schváliť predkladaný materiál teda. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Hop. Prepáč. Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Preto som sa pýtal na cash flow a nie na zisk, aby sme tieto 2 veličiny nepomiešali. To, že ste 

to vy minulý rok porezali a uskladnili a ohodnotili zásoby, ktoré myslene máte na sklade, tak 

vám vytvorilo účtovný zisk. Zatiaľ to predané nie je, takže zatiaľ to zatiaľ využije len váš cash 

flow, lebo vám tie peniaze chýbajú, nemáte ich v príjmoch. Hej. Ale zisk je vytvorený, lebo ich 

máte ocenené ako skladové zásoby. Otázka je vlastne na  rok 2020, či sa to podarí predať, či sa 

to podarí efektívne predať tak, aby keď to prepočítate späť tie náklady na guľatinu, aby sa 

nestalo to, že by ste ju boli drahšie predali ako, ako reálne, keď ste do toho dali kopec energie. 

A, a všetko to bude závisieť od toho, preto hovorím, že ešte aj minulý rok bola situácia s tým 

rezivom inakšia, ako je tohto roku. Takže budem, budem ako zvedavý na tie čísla, ale, ale ako 
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dozorná rada, hlavne vedenie mestských lesov má ťažkú úlohu v tejto dobe predať to rezivo zo 

skladov, keď, keď nikto o to záujem nemá. Tým pádom to tlačí na cenu nižšie. Samozrejme 

v malo predaji pri dobrej reklame, pri dobrom marketingovom postoji sa to tuná v okolí 

predávať v malom dá, ale nedá sa to robiť momentálne vo veľkom. Takže preto som sa pýtal 

na cash flow a nie na zisk. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Keď môžem ešte takú otázku na pána poslanca Balázsa, že, viem, že máte pílu, za koľko 

predávate teraz rezivo, ako sa hýbe cena za kubík reziva surového. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi ťažko je na túto otázku odpovedať, lebo sme si nezadefinovali drevinu, kvalitu, 

sortiment, lokalitu, kde to predávame. Takže. Smrekové rezivo sa momentálne sme nakupovali 

po, hotové rezivo, po, po 100, 105 alebo 110 eur smrekové rezivo, to iba takú, takú perličku. 

A, a ide ďalej v podstate do Iraku za, za o dajakých 15 – 20 eur drahšie. Takže sa bavíme o cene 

dajakých 140-tich eurách. Vy vašu predajnú cenu, bavíme sa o cenách bez DPH, vy vašu 

predajnú cenu predpokladám, že uvažujete niekde okolo 180 – 190 eur. Tuná chcem poukázať 

na to, že cena toho reziva sa strašne prepadáva, čiže bude ťažké ho. V malom sa to dá predávať, 

ale, ale vo veľkom je veľký problém.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Len tak na doplnenie my ako fungujeme. Jasné konkurenčná firma, tak jedná 

sa o to, vy ste, vy máte pílu v Tornali, ale ste hovorili, že ste kupovali rezivo. Čo sa týka reziva 

tu na píle v surovom stave narežú vám za 200 euro za kubík, hej, a my sme predávali guľatinu 

kubík za 65 euro, pílenie stálo 40 euro, to je 105 euro a je tam 20%-ný odpad, tak to je dajakých 

130 euro hej. A mali sme stanovenú cenu na 165 euro s tým, že medzi rokom neviem kde, ale 

minulý rok ešte mali 185 na našich konkurenčných pílach rezivo a teraz majú 200, lebo som 

osobne im volal a som si pýtal od nich ponuku, aby som vedel, že či máme s cenou ísť dole, 

alebo hore. A keď dobre viem, tak momentálne smerek je žiaduci, lebo je málo toho. Jasné 

minulý rok ešte bolo veľa toho, lebo bola kalamita v Čechách takže stamaď sa dovážala táto 

surovina, ale momentálne ide po 200 euro. To je v surovom stave. My sme mali už polosuché 

rezivo za stoše... máme polosuché za 165, čo si myslím, máme bezkonkurenčnú cenu, čo som 

chcel potom aj pána Ing. Hudačeka poprosiť, že aby sme to nevypredávali, lebo chodia tí ľudia 

a už má aj objednávky. Takže to je stále, keď je veľká objednávka, tak poďme s tou cenou hore. 

To znamená, že máme dobrú cenu, lebo dosť veľa ľudí žiada naše, naše rezivo za takú cenu. A, 

a presne tu ide, že čaro dreva je v tom, že čím dlhšie vám stojí, jasné, že ten prvý rok je 

polosuché, ten druhý rok je suché, o 100 euro zvýši sa cena. Takže keď zo 185 o rok by mohlo 

ísť cena teoreticky na 285 a keby sme to predali len za 220, tak máme rozdiel medzi 65 euro 

a 220 obrovský. Takže do budúcna to vytvorí zisk hej. Len ako vravíte pán Balázs, že ten cash 

flow bude chýbať, ale my ako mestské lesy nie sú súkromná tak firma, že potrebuje rýchlo cash. 

Hej oni cash si vedia vytvoriť aj ináč a mesto radšej zainvestuje, aby o rok, alebo o 2, veď 

presne toto je tá filozofia. Dneska zainvestujem a o rok, o 2 budem mať väčší zisk. 

Nepotrebujem dneska vytiahnuť všetko, aby rýchlo som predal drevinu za 65 euro, ale radšej 

o 2 roky to predám za 225 už v suchom stave. Nech sa páči s faktickou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Poprosím tým pádom pána riaditeľa mestských lesov, aby keď sa mu podarí do budúcna urobiť 

prehľad. Neexistuje, aby vám vyšla vyťaž reziva z 80-tich percent z guľatiny. V podstate tam 

vám odpadávajú piliny, odrezky, jednotlivé rezy, takže to číslo nemôže toľko vyjsť ani pri 

neomietanom rezive. To číslo je vysoké a v podstate vy musíte cenu reziva prepočítavať na 



 

57 
 

rezivo a nie na guľatinu, takže s tou výťažou musíte uvažovať. Také, že vy 100 eur zarobíte 

v podstate na kubíku reziva pán primátor nepoďme tu oblbovať národ, ľudí, poslancov, 

všetkých tuná v tejto miestnosti, toto, toto bavme sa o tom vážne. 100 eur nebude pridaná 

hodnota, ale držím palce, aby bola. A cash flow síce mestských lesom nebude chýbať, ale cash 

flow bude chýbať mestu, lebo už teraz je v pláne o 110 tisíc menší rozpočet.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Na doplnenie ešte, prepáč pán poslanec Lach. Na doplnenie je to len prvý nástrel. Pán Hudaček 

vraví, že len chce byť opatrný, nevie ako sa bude vyvíjať. Určite predpokladá, že bude väčší 

zisk, len išiel opatrne s tým plánom. To je prvé. A či sa týka 20% ja osobne som to kontroloval 

na začiatku. Neviem, či sa to dodržiava, ale bolo dodaných 10 kubíkov guľatiny na pílu 

a predalo sa 8 kubíkov reziva. A 20% jasné sú tam piliny a tie ďalšie ešte boli to odrezky, ktoré 

som ešte ani  nespeňažil. Neviem za koľko, možno aj to je dajaký prínos pre toto. Takže ja 

osobne som chcel vidieť ako funguje a pán Ing. Hudaček mi dá za pravdu, že 10 kubíkov bolo 

zobratých a 8 kubíkov bolo vyfakturovaných stolárovi. On sám a ešte dajaký jak sa volá, že 

povedal, bol nespokojný s dajakým rohom tak sme mu tam z 8,3 dali na 8. Hej takže, takže. 

Jasné 8 a 10 kubíkov nie je 20%, hej ale ten rozdiel je tam jak sa vola 23, 24%, aby nieže ma 

potom chytíte za slovíčko. Ale efektivita toho celého bol zisk. Hej. A bol dosť veľký zisk okolo 

25 – 35 euro na kubíku sme zarobili viac, ako keby sme to predali len tak naložiť na kamión 

bez roboty a nech ide. Nech sa páči pán Balázs s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Je to super a držím palce, len hovorím v dnešnej dobe už v ničom zázraky nie sú. 

V maloobchode, veľkoobchode, vo výrobe automobilov, vo všetkom, takže držím palce, je to 

super, len, len treba dôsledne počítať tie čísla, aby potom náhodou neboli skreslené. Ale držím 

palce. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Neviem sa vypnúť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Počkáme ešte. Aj, aj. Obidve. Nech sa páči pán Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Juro len toľko, že toto bola z núdze cnosť. Zostalo nám drevo a vyššej kvality. Nedalo sa predať 

na jeseň, tak hovorím, dajme ho porezať, dosky sa predajú. A nie je to ako hlavná náplň 

mestských lesov, len hovorím, ako som vravel z núdze cnosť. Nenechajme vyjsť na vnivoč 

kvalitné drevo, keď sa bude dať predať ako rezivo s tým, že možno aj keď toto bolo smrekové 

a že možno aj s dubovým budeme podobne, budeme nasledovať. Že keď dostanú nejaké pekné 

kusy, ktoré je škoda predať za 170 eur kubík duba, ktorý reálne by spĺňal kritériá na sudovinu, 

tak radšej to dať porezať, nechať to preschnúť a predať stolárom. Nie je to ako hlavná náplň 

činnosti hej. Že teraz postavíme pílu a budeme len rezať a predávať rezivo. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 16. 
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Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2020 - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e  
  Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2020 

 

V bode č. 17 máme predloženú žiadosť Olympijského klubu Gemer o bezodplatné poskytnutie 

nebytových priestorov na zriadenie Siene slávy Rožňavského športu v budove OKC 

Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím? Poprosím pani prednostku o doplnenie. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som ešte chcela požiadať pána riaditeľa technických služieb, 

aby ešte vyšpecifikoval dôvod hodný osobitného zreteľa, lebo to nemôže byť takto všeobecne 

uvedené. A tento materiál schvaľujeme prvý krát všakže? Čiže ide o zámer. Tak.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ja som len chcel teda informovať, predpokladám, že väčšina ste si, alebo všetci ste 

si to prečítali ten materiál, že finančná komisia odporúča MZ schváliť bezplatnú výpožičku na 

1 rok s možnosťou predĺženia. To bola vlastne diskusia, pôvodná žiadosť bola na bezplatný 

prenájom, ale to nie je, nie je možné. Je možná bezplatná výpožička a musí to byť na dobu 

určitú. Takže preto sme navrhli bezplatnú výpožičku na 1 rok s možnosťou predĺženia. Zároveň 

sme odporučili technickým službám kontaktovať žiadateľa a doplniť prevádzkový poriadok, 

podrobnejšie rozpísať zámer využívania kancelárskeho priestoru a vyčísliť náklady na danú 

miestnosť. To je všetko v tom materiály doplnené a komisia športu tiež odporúčala tie priestory 

poskytnúť. Ten dôvod, dôvod hodný osobitného zreteľa je, že mesto tie priestory nevyužíva 

a mohli by teda slúžiť na propagáciu úspechov rožňavského športu. Alebo oboznamovanie sa 

mladšej aj staršej generácie s tradíciami športu v Rožňave. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána Kuhna o pozmeňujúci 

návrh. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Znenie by teda znelo aj podľa pripomienky pani prednostky, že MZ schvaľuje zámer bezplatnej 

výpožičky na 1 rok s možnosťou predĺženia nájmu nebytových priestorov v budove OKC na 

prízemí miestnosť 5 a 6, bývalá internetová miestnosť, o výmere 38,5 m2 pre OK Gemer, 

Olympijský klub Gemer na zriadenie siene slávy rožňavského športu podľa ustanovenia § 9a 
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ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného, z dôvodu, z dôvodu, 

že mesto tieto priestory nevyuží...dlhodobo mesto tieto priestory dlhodobo nevyužíva a umožní 

sa, umožní sa propagácia tradícií rožňavského športu medzi občanmi mesta. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím poslancov hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 17. 
Olympijský klub Gemer – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie „ Siene 
slávy ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC – PN I. Kuhn 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Prosím poslancov hlasovať o celom návrhu. Ďakujem pekne. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 17. 
Olympijský klub Gemer – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie „ Siene 
slávy ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičku na 1 rok s možnosťou predĺženia 

nájmu nebytových priestorov v budove OKC na prízemí, miestnosti č. 5-6, 

/bývala internetová miestnosť/ o výmere 38,50m² pre OK GEMER na 

zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ podľa ustanovenia § 9a) 

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

osobitného zreteľa a to, že mesto Rožňava tieto priestory dlhodobo 

nevyužíva a umožní sa propagácia tradícií rožňavského športu medzi 

občanmi mesta 
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V bode č. 18 pristúpime  k materiálom hlavnej kontrolórky, poprosím ju, aby svoje materiály 

postupne uviedla, prvým je bod č. 18/1 

Nech sa páči, pani kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo. V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení predkladám Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok roku 2020. Tento plán bol vyvesený podľa zákona najmenej 15 dní pred prerokovaním. 

Nech sa páči ak máte nejaké otázky, alebo doplnenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási? Keď môžem vypnúť pani Balážovú? Tak. Uzatváram 

diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 18.1. 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 - 

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

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

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

Plán kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  mesta Rožňava  na II. polrok 2020 

 

Poprosím pani kontrolórku ešte k bodu 18/2 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Na základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 som vykonala kontrolu 

stavu a vývoja dlhu za roky 2017 – 19. Mojím cieľom nebolo poukazovať na nejaké nedostatky, 

ale skôr len pre vašu informáciu urobiť taký prehľad hospodárenia mesta za uvedené roky 

vrátane toho ako sme hospodárili, ako sa vyvíjala zadlženosť mesta, úverová zaťaženosť. 

Myslím si, že je to taký ucelený obraz na hospodárenie, ktoré bolo doteraz dá sa povedať 

celkom dobré. Aj hlavne za minulý rok. Tento rok je dosť ťažký a čaká nás ťažšie obdobie, 

takže uvidíme, čo prinesie potom koniec roka. Nech sa páči ak máte nejaké otázky k tomu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tak ako hovoríte pani kontrolórka, že, že ako hovoríš, že tohto roku tie príjmy budú výrazne 

nižšie ako sú, ako boli príjmy v roku 2019. Pred chvíľou tak náhodou sme zamiešali do toho 

príjem plánovaný z mestských lesov, bude o 110 tisíc, menší. Na druhej strane vidím, že sa 

tohto roku už čerpalo z úveru. Myslím si, prvá otázka znie. Že či schvaľovanie čerpania úveru, 

či nemalo byť predložené na zastupiteľstvo a druhá otázka, teraz čerpáme, lebo sme 
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v rozpočtovom provizóriu 1/12-tinu. Tým pádom, že príjmy tohto roku sú nižšie ako sa podarí 

zostaviť rozpočet na rok 2020 by som bol zvedavý, lebo, lebo keď čerpáme 1/12-tinu a príjmy 

sú nižšie tak, tak to nepôjde.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak môžem zodpovedám. Myslím si, že pani vedúca finančného, ma doplní. Tento ročný 

rozpočet sa zostavuje veľmi ťažko a robíme na ňom už hodnú chvíľu by som povedala, aby sme 

ho nejakým spôsobom predložili ako vyrovnaný rozpočet. predpokladám, že na najbližšom 

zastupiteľstve bude tento rozpočet vám predložený na schválenie. Čo sa týka tej 1/12-tiny za 

mesiace január, február, marec bola dodržaná táto podmienka zákona. Od marca už ale bola, 

boli uvoľnené tieto podmienky to znamená, že nemusí sa táto 1/12-tina dodržiavať. Napriek 

tomu, keďže nie sú finančné prostriedky, samozrejme že nemôžeme viac ani míňať, než 

v skutočnosti tých peňazí je. Ako sa, ako bude ten rozpočet vyrovnaný záleží aj na vás, akým 

spôsobom sa vyrovná. Predložený bude ako vyrovnaný. Čo sa týka čerpania úveru tam sa dáva 

informácia zo strany finančného odboru o čerpaní týchto prostriedkov. Tento rok sme už aj 

čerpali, o čom bude na najbližšom zastupiteľstve, ale boli to peniaze použité na 

rekonštruk...teda v súvislosti s preplácaním faktúr na rekonštrukciu tejto budovy, ktoré 

následne prídu do rozpočtu mesta po preplatení, alebo teda uznaní a preplatení. Neviem, či som 

ešte na niečo zabudla. Ak áno, tak ma doplň. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nie, nie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem doplniť. Tak ten úver sa čerpal v hodnote 107 eur...107 tisíc euro, 175 tisíc euro 

a teraz to bolo okolo 298 tisíc euro, ale to je nato, aby sme vedeli zaplatiť firme RP Invest, ale 

tieto peniaze sa nám vrátia. Hej sú, sú už tie prvé 2 sú na vyplatení, na podpise. Štát pozastavil 

platby momentálne, lebo bojovali s COVID-om 19, takže pozastavil platby, takže sme museli 

riešiť touto cestou. Ale tie peniaze sme neminuli, ale tieto máme pripravené ŽOP-ke, kde nám 

vrátia tieto peniaze naspäť hej. A potom ich použijeme. Treba povedať aj to B, že pri tom, že 

sme postavili novú plochu 400 tisíc euro, postavili sme  4,5 km chodníkov, postavili sme detské 

ihriská, postavili sme novú strechu na Ernesta Rotha hej, tak záverečný účet bolo + 560 tisíc, 

neviem či dobre poviem, ale asi okolo 566 tisíc euro by malo byť záverečný účet, čo sme dobre 

hospodárili ešte v minulom roku. Takže aj tieto peniaze nám pomôžu vytrpieť, alebo pretrpieť 

túto momentálnu situáciu, keď podielové dane sú menšie. A za to som sa aj rozhodol, že 

budeme pokračovať ďalej v budovaní chodníkov, detských ihrísk, revitalizovať okolie a všetky 

investičné plány budú dokončené tento rok. Aby keď najbližšie príde výjazdové rokovanie aby 

som mal argumenty, že nemáme nič, aby nám nieže budú vytkýnať, že na čo chcete peniaze, 

keď nemáte ešte predošlé vyčerpané. Takže zato chceme tie investičné plány do budúcna, aby 

čo najskôr vyčerpať a urobiť. S faktickou nech sa páči pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Taká krátka poznámka len. Za 2 – 3 dni píšeme jún 2020. Nemáme rozpočet na jún 2020. Pritom 

pomaličky by sme mali pracovať na rozpočte v roku 2021 hej. Takže, takže pravdepodobne asi 

dajaký problém je, o ktorom nevieme všetci, iba možnože niektorí. Takže, takže preto smerujú 

tieto moje otázky takýmto malým okruhom k tomu, že či sa nedozvieme, že kde je ten problém, 

že ešte stále nemáme rozpočet predložený. Takže, takže tam smerovala moja otázka. 
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p. primátor Michal Domik 

K tomu ešte keď môžem doplniť, tak ten rozpočet zato viazne, nakoľko rozpočet vždy sa robil 

február, marec aj v predošlých obdobiach. Pred 9-timi rokmi rozpočet s robil presne, lebo som 

si videl to video pri predaji TEKOR-a, takže tam sa bol, bol robený v máji. Hej. A teraz ešte 

bez toho robil sa v máji, to ešte za pána Laciaka, ale teraz každý mesiac sa menila situácia, hej. 

Takže zo štátu sme dostali, že bude znižovanie podielové. Prvá vyhliadka, že dostaneme 2,5 

milióna menej, druhá vyhliadka bude 1,7 milióna a tak sa to stále kresalo. Viete, urobíme 

rozpočet, pripravíme to a o 3 týždne vláda dá vyhlásenie hej a dajú nám usmernenie, že ako 

máme počítať, s akým výpadkom. Takže aj pani rozpočtárka s týmto mala problém. A jasné aj 

my všetci, čo sme robili, že ako usmerniť tie čísla. Ale poprosím na doplnenie aj pani 

rozpočtárku a našu hlavnú ekonómku, pani Leskovjanskú inžinierku. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Tak ako povedal pán primátor aj pani hlavná kontrolórka, áno, niekedy sa 

výpočty dali urobiť aj skôr, pretože dá sa povedať, že bolo úplne in.... (výpadok mikrofónu). Ja 

som v septembri minulého roku povedala, že ja s rozpočtom v mesiaci január nemôžem nič 

robiť, pretože bola ročná účtovná uzávierka a zastupovala som aj kolegyňu na školstve, ktorá 

je dlhodobo práce neschopná. Čiže ja som sa k návrhu nedostala. Dostala som sa k nemu vo 

februári s tým, že ho začiatkom marca prerokujeme. Bohužiaľ nastala tá situácia, ktorá je 

momentálne. To znamená, že my sme ten návrh rozpočtu museli ...(výpadok mikrofónu) z toho 

dôvodu, že sa nám zmenili jednoducho príjmy a následne aj nám sa zmenili aj výdavky. V tej 

príjmovej časti tak keď sme prvý krát videli tú prognózu, predpoveď z ministerstva financií, 

tak sme sa úplne zľakli, pretože tam tie podielové dane išli rapídne dole. Potom následne bola 

rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala v podstate také údaje, kde sa nám znížili podielové 

dane cca okolo 600, 600 tisíc eura a na to ten rozpočet bol pripravený, návrh rozpočtu. Následne 

sa začalo uvažovať, že čo s našimi školami a školskými zariadeniami, ktoré sú v našej 

originálnej kompetencii a sme, aby sme niečo ušetrili sme začali prepočítavať znovu rozpočet. 

Školy a školské zariadenia od mesiaca február možnože ten rozpočet, návrh rozpočtu, 

prepočítavali možno že už 5 krát. Z toho dôvodu, že raz išli na dovolenky, raz išli na 80%, raz 

budú otvárať atď. Čiže dnes, teraz, na obed som dostala ďalšiu zmenu zo ZŠ Pionierov, ktorú 

idem premietnuť do návrhu rozpočtu. Každý poslanec dostal návrh rozpočtu na rok 2020 a tak 

isto aj ..... (výpadok mikrofónu) komisií. Je pravda, že od vtedy už určité zmeny v tom 

predloženom návrhu nastali, ale to, čo ste dostali, dá sa povedať, že na tých 90% by mal byť 

takto ten návrh predložený. Chcela by som ešte toto povedať, že vyrovnaný rozpočet, tak ako 

hovorila pani hlavná kontrolórka, bude predložený s tým, že by malo dôjsť k čerpaniu 

krátkodobého úveru. Ináč ten rozpočet nevykryjeme. Pretože mesto bude mať nižšie príjmy 

jednak vlastné a nižšie príjmy z podielových daní. Mne sa zdá, že to čo rada pre rozpočtovú 

zodpovednosť zverejnila ako predpoklad v mesiaci apríl, hej, nebude pravda a bude sa, tieto 

podielové dane, sa budú znižovať z toho dôvodu, že vidíme aký ten vývoj je v republike. 

A napr. teraz v mesiaci máj sme dostali 62,8% z podielových daní mesačných, ktoré by sme  

mali dostať. To som rozpočítala tak aj pre naše školy a školské zariadenia, aj pre súkromné 

a cirkevné školy a školské zariadenia. Je to veľmi málo. Tým školám v podstate tieto finančné 

prostriedky nevyjdú ani na mzdy. Z toho dôvodu, že ani u nás nie sú tie finančné prostriedky, 

aj my máme problém, aby sme pozbierali na najbližšie mzdy finančné prostriedky. Že ja verím 

tomu, že postupne sa nejako ako z toho dostaneme, ale je pravda, že bez krátkodobého úveru 

to tento rok nepôjde. Kolegyne  momentálne končia tlačenie a balenie, pripravujú v podstate 

rozhodnutia o dani pre daň z nehnuteľností a pre poplatky za KO. Hej. Je to pozdejšie, vieme 

kvôli čomu, hej, kvôli tej mimoriadnej situácii, ktorá nastala. A je tu ešte jedna zmena, že všetky 

tieto rozhodnutia musia byť podľa zákona v podobe, v podstate ako keby boli prešli cez 

elektronickú ... (výpadok mikrofónu). Oni sa v podstate konvertujú, ten elektronický, 
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elektronické rozhodnutie a toto trvá dlhšie. Hej. My máme tých poplatníkov aj daňovníkov 

trošku viac ako obce niektoré, čiže u nás to trvá dlhšie. Chceli by sme urobiť to, že na budúci.... 

(výpadok mikrofónu) malo expedované, začať sa mali expedovať tieto obálky v druhom 

júnovom týždni. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň. Ja sa len opýtať pani hlavnej kontrolórky, že či mi to potvrdí, alebo že či je to 

pravda, že za minulý rok sa celkom dobre hospodárilo, keď pozerám, neviem, či to sú správe 

čísla, alebo ako. Tak za minulé roky sa oveľa viac zaplatilo v ročnej splátke úverov, ako to bolo 

tento rok. Alebo kvôli čomu je nižšia tá splátka. Či je to na viac rokov, alebo z akého dôvodu. 

Ďakujem. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Neviem vám teraz presne na túto otázku odpovedať, ale pravdepodobne preto, že my sme aj 

brali úver, hej, minulý rok, takže tie splátky sa navýšia a niektoré úvery sa už splatili. Takže je 

tam presne rozpísané, že aké úvery sú vlastne aktuálne, alebo boli aktuálne ku koncu roku. 

Takže to sa tam tak pohybuje. Hej. Že niečo splatíme a zobrali sme ďalší úver. V tom bude 

rozdiel.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem tak ja ešte na doplnenie. Normálne keď som preberal úrad bol 1 200 tisíc, my sme 

zobrali zatiaľ čerpali 700 tisíc, ale zaplatili sme 700 tisíc z toho 1 200 tisíc. Takže pri tom úvere, 

zato je to úverové zaťaženie trošku o pár percent, ale budeme určite čerpať úver ďalej. Úverové 

zaťaženie mesta sa nezmenilo, hej, ale investovalo sa. Čo som aj spomínal zimný štadión 400 

tisíc, strecha, hej, a tieto veci sa robili v tomto meste. Takže zato sú tie čísla tak. Ešte hlási sa 

pani? Dobre. Tak ešte pani Ing. Leskovjanskej ešte dám slovo. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

V záverečnom účte sú presne rozpísané úvery, ktoré ešte momentálne mesto spláca. Okrem 

úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania v podstate tam máme úver zo Slovenskej sporiteľne, 

ktorý sme začali splácať koncom minulého rok a to je ten úver, ktorý ešte momentálne čerpeme 

a v podstate mal by byť vyčerpaný na investičné akcie. Vzhľadom na skutočnosť, ktorá 

momentálne je, tak viac menej je čerpaný na rekonštrukciu tejto budovy. Dúfajme, že tie 

peniaze sa nám vrátia, pretože je s nimi počítané v rozpočte na tento rok. A tieto peniaze by 

sme potom mohli investovať, keď hej budeme vedieť investovať, že budeme mať iné peniaze, 

že budeme ich vedieť investovať do tých investičných akcií, ktoré sú v rozpočte mesta na tento 

rok navrhované. A potom máme ešte 2 úvery zo VÚB. To sú tak isto investičné úvery. Jeden je 

z roku 2004 a jeden je z roku 2015 a tieto úvery by mali byť splatné najneskoršie do roku 1924, 

keď sa dobre pamätám. Čiže mesto akože dosť veľa úverov posplácalo, hej. A minulý rok, 

minulý rok v podstate splatilo aj ten úver, ktorý mal na rekonštrukciu okien na budove Zlatá 

a tento rok vo februári sme splatili už ako keby úver zo STEFE. STEFE nám robilo 

rekonštrukciu na spojenej škole. Čiže už ako momentálne tie investičné úvery, ktoré mesto má 

a spláca, nie sú, nie sú tak zlé. Pevne verím, že nedôjde k tomu, aby sme museli požiadať 

o odklad splácania úverov, lebo tá možnosť tu ešte je, že požiadame o odklad splácania úverov 

aj zo štátneho fondu rozvoja bývania, ale úroky budeme musieť platiť i keď sú momentálne 

veľmi nízke tie úroky. 
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p. primátor Michal Domik 

Ja len tak na dodatočné upozornenie, že trosku sa pani inžinierka sekla, ale to sa stáva bežne 

pri rýchlom rozprávaní a hlavne, keď myšlienky sú inde. Dneska som to zažil viackrát. Takže 

nie 1924, ale 2024. Ale to sa...v pohode, len taká... Takže sú aj možnosti, že odložíme splátky 

a nemusíme úver vyberať, ale nechceme nič predávať v meste, aby sme zachraňovali túto 

situáciu. Hľadáme riešenie, aby aj splácali sme staré dlhy a keď bude treba, keď splatíme 500 

tisíc tak na konci dňa môžeme zobrať 500 tisíc a úverové zaťaženie stále zostane na tom istom 

ako sme, som prebral úrad. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem pani hlavnej kontrolórke za tento materiál. Priznám sa, že mňa by zaujímal možno aj 

taký dlhodobejší až 10 ročný výhľad dozadu, teda výhľad dozadu ako sme v minulosti 

hospodárili a či teda sa zhoršuje stav hospodárenia, alebo zlepšuje. Teda ohľadne dlhov, aby 

som bol presný. Konkrétne teda či v porovnaní s tým, ako pred 5-timi, 10-timi rokmi vyzeral 

dlh mesta, aké to je. Čo ja mám informácie, tak Rožňava na tom vôbec nie je zle v porovnaní 

s inými mestami. V... mimovládna organizácia INECO robí čas od času hodnotenie finančného 

zdravia miest a pokiaľ ide o zadĺženie tak priemerné, priemerný dlh, priemerný dlh miest, 

nepočítame obce, ale 140 miest, tak priemerné zadĺženie je takmer 22%. Takže ako v Rožňave 

je výrazne, výrazne pod. Tak pre zaujímavosť to sú údaje z roku 2018. Myjava mala dlh 

54,32%, Dudince 42,8, Prešov 41,9, Žilina 36,1, Spišská Belá 36, Veľký Krtíš 36 takmer tiež. 

Takže ako myslím si, že v tomto smere pokiaľ ide o zadĺženie tak na tom Rožňava nie je tak 

zle a dúfajme, že si to udržia...udržíme teda, že nebudeme, nebudeme počas tohto volebného 

obdobia ani v budúcnosti ten trh...ten dlh výrazne zvyšovať a keď teda si požičiame tak na to, 

aby sme zhodnotili majetok mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím ešte na dovysvetlenie, alebo na poznámku pani Ing. Leskovjanskú. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Len takú poznámku, že na stránke mesta sú zverejnené záverečné účty všetky. A minimálne za 

tých 10 rokov tam sú, čiže tam sa dá pozrieť tá zadĺženosť mesta a je pravda, že vtedy keď sa 

čerpal úver tak sa to mierne zvyšovalo, ale stále sme sa snažili, aby sme boli pod tou ... (výpadok 

mikrofónu) tých, aby sme to maximálne boli do tých 35, keď ma pamäť neklame na začiatku 

toho sledovania v podstate asi na tej výške sme aj boli. A klesá.  

 

p. primátor Michal Domik 

Na dovysvetlenie tak isto keď A, aj B. Stále budem úprimný. Takže určitú mieru má aj pán 

bývalý primátor na tomto, že boli tie úspory. Čo sa týka toho, že či pôjdeme do ďalších, 

v ďalšom období do dajakého úveru, vidíte, že sme vybrali úver a je to vyrovnané, lebo sme 

zaplatili 700 tisíc, minuli sme 700 tisíc, hej. Len stále ako mám rád ekonomiku a mám rád 

a presne to vám ukážem aj v tomto smere, že sme investovali 400 tisíc do zimného štadióna na 

novú plochu a je tam úspora 30 tisíc, hej. Že radšej som rád, keď investujeme do dačoho, kde 

tá efektivita, rýchla návratnosť je tam. Hej. Už len z tých 30 tisíc ročne čo usporíme na 

energiách a nehovoriac o tom, že keď otvoríme teraz ešte ten zimný štadión aj na letnú 

prevádzku, jasné že bude to spoplatnené s určitými malými poplatkami, lebo bude tam aj 

správca a tieto veci, takže bude efektívnejšie zas doniesť peniaze do mestskej kasy. A určite 

chceme investovať naspäť do tých ľudí, aby tam mali potom sme vedeli skejt park vytvoriť 

chlapcom a nakúpiť siete, nakúpiť bránky a takto atď., atď. Ale viem si predstaviť potom, jasné 

nebudem zavádzať, ale už taká myšlienka, že vybrať ešte potom úver, teraz máme všetko 
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vyrovnané, to čo sme vybrali, sme splatili hej a najväčší problém vidím v tom, tie cesty. 

Najväčšie investície sú do plátania ciest. To je tak neefektívne a to je tak strašne veľa energie 

a peňazí do tých, do toho plátania ide, že je efektívnejšie zobrať úver možno 600, 800 tisíc 

a urobiť kompletne cesty minimálne v štvrtine mesta hej. Robíme postupne. Aj tento rok je 150 

tisíc vyčlenené na opravu ciest, ale toto si viem predstaviť, aby sme zamestnávali desiatky ľudí 

každý deň, ktorí budú plátať tie cesty a, a nič k tomu nevedie, lebo na rok to zas odznovu a zas 

odznovu a zas odznovu. A plno energie a hlavne financií ide do tejto práce. Takže toto je 

efektívne urobiť cesty, aby ľudia budú spokojní a my vlastne usporíme na technických službách 

dosť veľké a hlavne mesto, lebo technické služby patria pod mesto, dosť značné financie. Nech 

sa páči s faktickou pán Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte takú poznámku, že pani hlavná kontrolórka, keď budete robiť o rok, dúfam, že o rok zase 

spravíte taký prehľad a že to bude možno za dlhšie obdobie, ešte by bolo možno zaujímavé aj 

prepočítať dlh na jedného obyvateľa. Lebo aj také tabuľky sa robia. Ja len tak pre zaujímavosť 

v tej Myjave na jedného obyvateľa dlh mesta je 446 eur. U nás predpokladám, že to bude 

vy...výrazne, výrazne nižšie teda. Možno aj pod 100 eur u nás. To je také, možnože ľudia skôr 

ako pochopia ako tie percentá. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak len jednoducho, len na doplnenie 1,2 milióna deleno 18 tisíc, keď to zaokrúhlime, tak je to 

okolo 60 euro sa mi zdá, okolo 65 euro to vychádza rýchlo. Možno sa seknem o dajaké drobné. 

Takže len, dá sa to aj takto, že nemusíme to vypočítať, ale každý si to vie vypočítať, že. Máme 

aj štátny fond rozvoja bývania, ale to si splácajú občania mesta, to nezaťažuje mes... rozpočet 

mesta. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Už tu odzneli vlastne čísla o tom, že bez úveru nebudeme vedieť ísť ďalej aj v tomto ročnom 

rozpočte. Chcem sa opýtať, či informatívne vie niekto povedať o akom čísle sa uvažuje, o akej 

sume úveru na tento rok a aký druh úveru by to mal byť. Či investičný, preklenovací, aký to 

bude úver. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

My na toto, ale nech sa páči pani inžinierka Leskovjanská. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Momentálne mi to vychádza okolo 700, niečo vyše 700 tisíc. Presne nepoviem, lebo ešte som 

zadala údaje z, zo ZŠ Pionierov do rozpočtu, ale bude to vyše 700 tisíc. Mal by to byť 

preklenovací úver, ktorý ku koncu roku nemusíme splatiť, ale musíme ho splatiť do 31. 12. 

2021. Platí tá výnimka tento rok pre mestá, že môže byť ten krátkodobý úver aj cez rok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte na také doplnenie. Vlastne jedná sa o to, že tento úver ako rezervný zatiaľ berieme, 

nakoľko vláda pri dajakom vyhlásení bola, že prefinancuje 90 miliónov, že dá pre škôlky hej. 

My nevieme akým koeficientom a koľko to vyjde. Takže zatiaľ kým nemáme tie peniaze tuná 

na účte ťažko vieme niečo vymýšľať, ale fakt máme veľké straty pri tých škôlkach, lebo sme 

museli to živiť hej a tí ľudia boli dovolenky a všetko sa platilo. Na80% sa platilo a toto nemáme 

prefinancované. Takže je sľúbené 90 miliónov, že nám pomôžu a uvidíme, že koľko vlastne 

dostaneme z toho. Ale už bol napríklad jeden krok bol, že nám odpustili odvody v hodnote 53 

tisíc, ale nevieme ďalej, že čo bude. Takže to je taký, pre istotu taká rezerva, aby sme nemuseli 
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zastaviť platiť, alebo posunúť platbu tých úverov. Lebo aj tá možnosť, ako som spomínal, je tu, 

že dáme všetky úvery ďalej a že ich nebudeme splácať a tých 700 tisíc do konca októbra si 

nasporíme. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Ja len tiež uvediem nejaké čísla, nejaké údaje, lebo občas sa zvykne strašiť 

s úvermi, ale v podstate boli tu vždy a sú. Zaujímavá tabuľka je na strane 74 záverečného účtu 

mesta, kde sú tieto úvery pekne vypísané. Keď odhliadneme od štátneho fondu rozvoja bývania, 

tak máme tu úver na milión takmer 800 tisíc z roku 2004, ktorý budeme splácať ešte do roku 

2024, tak isto tu máme úver z roku 2010 vo výške takmer 1 milión eur, ktorý sme práve splatili 

v roku 2019, resp. v jarných mesiacoch roku 2020. Potom tu máme 3 úvery v súčte takmer 1 

milióna eur z roku 2015, z ktorého minulý rok sa splatil jeden úver a druhý sa splatil na jar 

tohto roku, čiže ten tretí nám ešte ostáva. Čiže to úverové zaťaženie plynule, ako by som 

povedal, bolo tu stále a nie je nutné strašiť s tým, že mesto si vyberie úver, hlavne nie za takých 

nízkych úrokových sadzieb, ako sa to podarilo minulý rok. A je len prirodzené, že keď chceme 

niečo budovať, tak radšej v takýto čas, keď sa to aj oplatí. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja som si ani nevšimol ako sme prešli do diskusie. Jaj. Tam je hore diskusia 

Okej. Takže uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 18.2. 
Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava k 31.12.2017, 31.12.2018 , 31.12.2019 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

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

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
b e r i e    n a       v e d o m i e   
Kontrolu stavu a vývoja dlhu  mesta Rožňava k 31.12.2019, 31.12.2018 a 31.12.2017 

Posledným bodom dnešného mestského zastupiteľstva je diskusia 

Nech sa páči. Niečo už mi asi ušlo potom. Uhm. Prepáčte. Takže som prek...preskočil. 

 

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva sú Podnety pre hlavnú 

kontrolórku, 

 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne. Pôvodne som nechcel ako len vystupovať dneska, ale, ale tak ma napadlo, že 

pomaly prejdú 2 roky tomu, že boli uskutočnené v meste sa už hovorilo o asfaltovaní 
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a chodníkov a, a ciest, opráv ciest. V roku 2018 bolo naplánované asfaltovanie medzi inými aj 

Dovčíkovej ulici. Ja osobne tak viem, že údajne bolo zaplatené, lenže len do polovici je 

uskutočnené asfaltovanie, že v rámci neviem asi reklamácie ako len dobré by bolo pozrieť na 

to, že či fakt bolo to zaplatené a nie je urobené, alebo v akom stave sú. A možnože sú aj iné 

ulice také, alebo chodníky čo boli pojaté do faktúry, ale neboli uskutočnené. Keď by sa dalo 

pozrieť na to. Aby sa nezabudlo urobiť, lebo tam chodiaci postrádajú ako len ten nedokončený 

úsek a práve najhorší, lebo čo, čo aj pred tým bolo po dažďoch samé blato, tak to aj ostalo 

naďalej tak. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. 

 

Posledným bodom dnešného mestského zastupiteľstva je Diskusia 

 

Nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie. Ja by som poprosil pani Mgr. Alžbetu Tamásovú. 

Chcela by dačo povedať pre našu verejnosť ohľadom škôl a škôlok na našom území.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Pekný deň vám prajem. Dovoľte mi v krátkosti vás 

poinformovať o momentálnom stave. Stave mimoriadnom kvôli COVID-u 19 v školách 

a školských zariadeniach v pôsobnosti zriaďovateľskej mesta Rožňava. Dňa 16. 03. 2020 na 

základe vtedajšej ministerky školstva, potom neskôr dňa 30. 03. 2020 na základe rozhodnutia 

už terajšieho ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sme zatvorili teda všetky školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V školách a školských zariadeniach 

prebiehalo vyučovanie na diaľku, tzv. home school. V prípade, kde bolo možné sme 

postupovali v zmysle zákonníka práce. Bola to vlastne prekážka zo strany práci, zo strany 

zamestnávateľa a teraz, ako ste už aj v správach počuli a už rodičia samozrejme boli aj 

oboznámení, dňa 22.05. 2020 ministrom školstva bolo vydané rozhodnutie s účinnosťou od 01. 

06. 2020 o obnove školského vyučovania v MŠ, ZŠ, ZŠ 1. – 5. ročníka, školského klubu detí 

a prevádzky zariadení školského stravovania za prísne dané hygienické podmienky vydaných 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na základe týchto pokynov bola zvolaná porada 

riaditeľov ZŠ a MŠ a vedúcich školských jedální. Preberali sme spolu všetky spomínané 

podmienky dané vyššími orgánmi. Zisťovali sme priestorové, materiálne a personálne 

podmienky v jednotlivých školách a školských zariadeniach. Po zistení všetkých podmienok 

a samozrejme predovšetkým záujmu rodičov sme vydali rozhodnutie o otvorení prevádzky MŠ 

a prvých a piatych ročníkov ZŠ za podmienok strava aj ŠKD, teda školský klub detí, budú 

zabezpečené. Rozhodnutie spolu s pokynmi pre ZŠ a MŠ vrátane organizácie v školách 

a samozrejme aj informácie pre rodičov sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta. Pridala by 

som ešte nejaké čísla, teda aký bol záujem, aký je záujem zo strany rodičov. V prípade MŠ 

prejavilo vyše 60% rodičov záujem, presnejšie je to 62% a ZŠ v ročníkoch 1 – 5 vyše 70%, je 

to zhruba 76% teda. Neotvárame MŠ Krátku pre nízky záujem a personálne problémy a ZŠ 

Komenského pre mimoriadne nízky záujem. Sme v každodennom kontakte s riaditeľmi 

a samozrejme v prípade problémov budeme riešiť všetky bezodkladne. Riaditelia dostali pokyn 

každý týždeň hlásiť stav a v prípade, keby boli nejaké väčšie problémy aj počas, tak 

samozrejme bezodkladne hneď majú hlásiť na odbor školstva. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne pani Mgr. Tamásovej. Priblížili sme sa ku koncu. Vážení páni poslanci, 

vážení prítomní, program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem Vám všetkým príjemný 

zvyšok dňa. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Erika  M i h a l i k o v á      Michal  D o m i k  

prednostka MsÚ       primátor mesta 
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Mgr. Michal  D r e n g u b i a k      Bc. Ivan  K u h n , MA 

poslanec MZ        poslanec MZ 


