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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 31. 07. 2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Vážení prítomní, pred otvorením dnešného rokovania mestského zastupiteľstva si minútou 

ticha uctíme pamiatku pána Ferencza Koncza, čestného občana mesta Rožňava, bývalého 

primátora družobného mesta Szerencs a poslanca parlamentu Maďarskej republiky a pani 

magistry Magdalény Nogeovej, bývalej poslankyne Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

Ďakujem. 

 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 16. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období, ktoré sa koná 

v termíne mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. Vítam poslanca mes....poslancov 

mestských... mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polície, 

hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, ale ako vidím nie je tu, tak sa asi ospravedlnil, 

riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, pani prednostku 

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

poslanci zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 12, teda MZ je uznášania schopné a je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Bolaček, pán poslanec 

Burdiga, pán poslanec Kováč, pán poslanec Kelecsényi a pán poslanec Balázs. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána poslanca Ján Lach a pán poslanec Eduard Mihók.  

 

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 02. 07. 2020 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

v pozvánke, napríklad sa hlasuje oboch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli 

a webovom sídle mesta v súlade §5 ods.5 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Rožňave v zmysle, ktorého program rokovania nemožno meniť ani doplniť ak ide 

o zasadnutie mestského zastupiteľstva slávnostného charakteru resp. zvolaného mimo 

schválený harmonogram. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený a ktorý vám 

bol zaslaný.  

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
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Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník     

 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave: 

Stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sú podnety 

poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta.  Stále body rokovania  sa 

nezaraďujú na zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného harmonogramu 

zasadnutí a ustanovujúceho zasadnutia. Informatívne správy a odpovede na otázky poslancov 

z predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania. 

Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá primátor na základe vlastných 

návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

 

Z dôvodu ochrany zdravia pred ochorením COVID – 19 doporučujem počas konania zasadnutia 

MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné: 

 zúčastniť sa ho len v ochrannom rúšku, 

 po druhé účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, 

 po tretie zákaz podávania rúk, 

 po štvrté pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m. 

 

Teraz pristúpime k bodu č. 2, ktorým je Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta Rožňava v roku 2020 pre športové kluby, kultúrne a mládežnícke, spoločenské a sociálne 

organizácie a združenia pri školách 

Ešte na začiatok keď môžem na doplnenie tak v bodu B, aj keď nemusíte o tom hlasovať, tak 

bude tam ešte doplnená veta: Primátor mesta z položky rezerva poskytuje sumu 800 euro pre 

občianske združenie Csemadok. Otváram diskusiu nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec 

Demény. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Prajem príjemný deň. No rád by som tieto finančné prostriedky, ktoré boli 

prerozdelené a prerokované najprv na komisii športu a potom na komisii kultúry a cestovného 

ruchu zo dňa 07.07. a tým pádom bol návrh na uznesenie MZ v Rožňave schvaľuje po 

A prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2020 pre športové 

kluby podľa predloženého návrhu, podľa tabuľky vo výške 29 tisíc eur. Primátor mesta Michal 

Domik pre tanečný klub Sambed z položky rezerva poskytuje tisíc euro. Z B prerozdelenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2020 pre kultúrne, mládežnícke, 

spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách podľa predloženého návrhu, tiež 

podľa tabuľky, vo výške 9 tisíc euro a tak isto ako povedal pán primátor, aj z rezervy, ktorú 

poskytuje 800 euro pre organizáciu Csemadok. Ďakujem pekne.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e 
  A/ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku  

2020 pre športové kluby podľa predloženého návrhu ( viď tabuľku č. 1) vo výške 29tis.€. 
Primátor mesta pre TK Sambed z položky rezerva poskytuje  1 000€ 
B/ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2020 pre 
kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách 
podľa predloženého návrhu ( viď tabuľku č.2) vo výške 9 tis.€. Primátor mesta pre ZO 
Csemadok Rožňava z položky rezerva poskytuje  800€. 
 

Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2. 
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, 
mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník     

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 3 ktorým sú Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a 

podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia mala včera mimoriadne zasadnutie a odporúča MZ schváliť predložený 

návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh. Návrh na uznesenie MZ 

v Rožňave schvaľuje doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku  vo  vlastníctve  mesta  v čl.  3  časti  B. Nebytové priestory 

o písm. I Vilka Kúpele,  ukladá  Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom  

nehnuteľností  a hnuteľného  majetku vo  vlastníctve  mesta  so  schváleným  doplnením 

uverejniť na webovom sídle mesta. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ v Čl. 3 časti B. Nebytové priestory o písm. 
I Vilka Kúpele 
u k l a d á  
„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schváleným doplnením uverejniť na 
webovom sídle mesta 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 7. 8. 2020 
 

Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 3. 
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta - návrh na doplnenie 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
 
   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

K bodu rokovania č. 4 Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – 

Vilky Kúpele 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zámer priameho prenájmu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

V podstate v tomto bode programu nevidím problém. Samozrejme treba byť ľudský a pomáhať. 

Len v minulosti sme túto vilku prenajali kanadskej firme, keď sa dobre pamätám za 20 tisíc 

euro, takže tu by som hľadal nejaký kompromis, alebo chcel nájsť nejaký kompromis, aby to 

bolo vzájomne výhodné či pre tých ukrajinských lekárov a tak isto aby sme neukracovali ani 

mesto. Čiže ja si viem prestaviť ešte rokovania s nemocnicou, že by prenajala ona vilku a ona 

ju ďalej prerozdeľovala, aby sme my nemuseli niekoľko tých zmlúv riešiť. Lebo tu máme pre 

2 rodiny a tretia izba má byť pokiaľ som dobre to pochopil pre nemocnicu, ktoré to poskytne 

ďalšiemu záujemcovi. Takže skôr by  som to videl tak, že prenajať celú vilku nemocnici, 

dohodnúť podmienky cenové a neviem či by, či to má nejakú oporu u pánov poslancov, alebo 

sú rozhodnutí priamo za tento návrh hlasovať. Ďakujem.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem doplniť tak vlastne tu vidíme ten problém, aby som trošku 

ozrejmil aj pánom poslancom. Nemocnica nás požiadala, oni...pre nich nie je výhodné, aby 

platili teraz tisíc euro za prázdne priestory. Hej. Ale keď potrebujú súrne pre doktorov a doniesť 

z Ukrajiny doktorov, lebo majú nedostatok doktorov v nemocnici, tak zabezpečiť aspoň jedno 

podlažie. Tam ešte doplníme sumu, tam sa rozprávalo o sume 300 euro za jednu bytovú 

jednotku, takže by to pri 5-tich bytoch malo vyjsť 1500 euro čo vychádza 18 tisíc euro potom 

ročne. Takže držíme sa toho čísla pán poslanec Ocelník. Ale jedná sa presne o to, aby nemuseli 

teraz, oni nevedia kedy prídu títo doktori, kedy sa im podarí vybaviť víza na prechodný pobyt. 

Tak kvôli tomu, že keď prídu tak vtedy sa podpíše nájomná zmluva, aby nemuseli teraz platiť 

za prázdne priestory každý mesiac tisíc euro alebo 1 500 euro. Takže takto sme, zato sme sa 

rozhodli, aj keď máte pravdu, je to pre mesto zaťažujúce, ale radšej budeme zvlášť robiť zmluvy 

len aby sme im pomohli, aby sme ich nezaťažili finančne lebo... Jasné pre mesto by bolo 

výhodné, keby nám teraz každý mesiac zaplatili 1 500 euro. Teraz nám nikto neplatí za tú vilku. 

No takže iba kvôli tomu sme sa rozhodli, že to rozdelíme na to vrchné poschodie s tým, že tie 

2 izby, ktoré zostanú, tak tie môžeme prenajímať ďalej za tú sumu, ktorú máme určenú vo VZN-

ku. Keď tak postačuje táto odpoveď na doplnenie. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Rozprávali sme sa aj o tomto na finančnej komisii. Podľa našich informácií predchádzajúci 

prenajímateľ pred niekoľkými rokmi platil tisíc eur mesačne. Je to správna informácia? Teraz 

keď budú, a mal prenajatú celú budovu, teraz budú prenajaté 3 izby po 300 eur, lebo doplní sa, 

hej, do toho materiálu sa má doplniť som zabudol povedať, že teda do materiálu treba doplniť 

tú sumu, ktorú sme teda schválili v predchádzajúcom bode 300 eur za 1 izbu. Čiže za tieto 3 

prenajaté izby budeme dostávať 900 eur mesačne a to sa vlastne ani neprenajíma celá vilka ale 

len 3, 3 izby. Čiže si nemyslím, že je to nejak pre mesto nevýhodné. A predovšetkým teda už 

neviem či rok alebo 2 roky vlastne tá vilka nie je prenajímané, len občasne. Čiže toto bude 

znamenať pravidelný prísun peňazí do rozpočtu. Takže to nepovažujeme za nevýhodná, 

nevýhodnú sumu a nevýhodný, nevýhodnú zmluvu. A tak isto bolo by trochu problematické 

aby my sme prenajímali náš majetok s tým, že potom 3 subjekt to bude ešte ďalej prenajímať. 

Myslím si, že je lepšie, tých zmlúv nebude tak veľa, to nebudú, že desiatky zmlúv, ktoré musí 

mesto obhospodarovať. To budú, to budú 3 zmluvy v tejto chvíli. To myslím, že mesto zvládne 

administratívne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Práve tu v tomto bode programe je návrh na uznesenie 1/3, kde sa hovorí o tom, že si to 

prenajme nemocnica tú miestnosť a ona ju ďalej prenajme, takže tu si pán Kuhn asi trošku 

protirečíš. Lebo priamo tu je to napísané. Ďalej tá firma ako spomínaš, že ste preberali na 

komisii tá banská firma, že platila tisíc euro mesačne, tu je reálna možnosť, reálna možnosť 

900, ale zatiaľ iba 600. Takže tých 900 je len akože možnosť pri tomto scenári. Ako nejde mi 

o to, že nedať to Ukrajincom. Ja sám mám ukrajinský pôvod, ukrajinské korene. Takže  o toto 

mi fakt nejde, ale len aby to sedelo úplne s našim presvedčením. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusiu. Uzatváram diskusiu. Teraz sa ospravedlňujem, 

dáme ako pozmeňujúci návrh pán Ocelník, alebo to bol taký dotaz. Úvaha? Dobre. Ďakujem 

pekne. Tak prečítam návrh. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
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zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnu... nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele 

súp. č. 1546, v bode 1. miestnosť č. 2 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre 

Katerenchuk Yuliia a Katerenchuk Oleksander s 2 deťmi, bytom Portara, Ukrajina. V bode 2 

miestnosť č. 3 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 34 pre Tupitsyn Oleksii a Ivana 

Tetiana, bytom Odesa, Ukrajina. V bode 3. miestnosť č. 1 so sociálnym zariadením s celkovou 

výmerou 40 m2 pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. podľa § 9 ods. 9 písm. 

c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že sa zmierni nedostatok lekárov v Nemocnici sv. Barbory 

Rožňava, a. s. za nájomné podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta vo výške 300 euro mesačne za 1 

miestnosť. A po 2. súhlasí s tým, aby Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 

prenechala miestnosť č. 1 so sociálnym zriade...zariadením do podnájmu svojim ďalším 

zamestnancom. Prosím hlasujme. 

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

 
 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

1. s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele 
súp. č. 1546:  
1. miestnosť č. 2 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Katerenchuk 
Yuliia a Katerenchuk Oleksandr s 2 deťmi, bytom Portara, Ukrajina 
2. miestnosť č. 3 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 34 m2 pre Tupitsyn 
Oleksii a Ivanova Tetiana, bytom Odesa, Ukrajina, 
3. miestnosť č. 1 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Nemocnicu 
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že sa zmierni nedostatok 
lekárov v Nemocnici sv. Barbory Rožňava, a. s. za nájomné podľa Zásad pre určovanie 
výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta t. j. vo výške 300 €/mesiac/miestnosť a  
2. s ú h l a s í 
s tým, aby Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. prenechala miestnosť č. 
1 so sociálnym zariadením do podnájmu svojim ďalším zamestnancom 
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

Z: prednostka MsÚ 

T: do 31.7.2020 

 

Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 4. 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele 

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

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

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

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 
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Ja sa vám ešte takto ospravedlňujem, že trošku s tým čítaním, ale už mi odišiel zrak, takže už 

čakám okuliare, takže si na najbližšie MZ donesiem svoje nové okuliare, takže už sa mi 

rozmazávajú písmenká. Takže sa vám ešte touto cestou ospravedlňujem.  

 

 

 

K bodu rokovania č. 5 prejdeme Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na 

projekt – Letné kúpalisko v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

V tomto návrhu mi chýba nejaká vizualizácia o čo by sa malo jednať aspoň nejaký nákres, náčrt. 

Keďže v minulosti sa pár vecí schválilo a potom sa obyvatelia obrátili, že čo ste to schválili, že 

jak to vyzerá alebo podobné dotazy mali a bolo im dosť ťažko odpovedať, že ako sa to schválilo. 

Čiže v tomto návrhu neviem o čom by som mal hlasovať. Tak isto mi tu chýba aspoň nejaká 

predbežná cenová kalkulácia kto, koľko, čo, čo to bude stáť mesto. Čiže dosť, dosť ťažko. 

A jednej vete tu nerozumiem presne. Budem čítať. V súčasnosti sú zvýšené náklady na 

prevádzku letného kúpaliska, nakoľko denne vytečie z poškodeného bazéna cca 200 tisíc l, ako 

litrov predpokladám, vody na m3. Na jednej strane sú litre, na druhej strane m3, aký m3? M3 

bazéna alebo to malo byť, alebo predkladateľ chcel napísať 200 tisíc, neviem. Toto úplne, úplne 

presne som sa snažil tú vetu viackrát prečítať, ale úplne mi to... 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď, keď môžem na do...keď môžem na doplnenie tak je tam preklep. Som si to teraz pozrel, 

že takže je to 200 tisíc litrov vody, alebo mohlo to byť napísané, že 200 kubíkov vody. Takže 

to je len preklep. Len čisto preklep. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Čiže môžem... 

 

p. primátor Michal Domik 

200 tisíc litrov vody nám vytečie denne. To tak zistia, že od zavretia kúpaliska do rána zvykne 

vytiecť asi 25 cm vody z bazéna. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Čiže 200 kubíkov denne vytečie? 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre. 
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p. primátor Michal Domik 

Ktoré vlastne treba potom doplniť. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre. Takže tu je nejaká chyba v texte. Hej. Dobre. Okej. 

 

p. primátor Michal Domik 

A čo sa týka bazéna tak vlastne máme možnosť získať 400 tisíc euro z Rozvojovej rady, 

z akčného plánu pre rozvoj okresu a kvôli tomu sme sa do toho pustili čo najrýchlejšie. Máme 

už aj projekt spravený. Približne cena je teraz momentálne okolo do milióna, 950 tisíc euro je 

predpokladaný rozpočet a budeme hľadať zdroje s tým, že tento rok potrebujeme urobiť 

projekt, čo už máme, stavebné povolenie, čo by sme mali mať do mesiaca, MZ čo sa dneska 

koná a potom verejné obstarávanie na zhotoviteľa a potom máme 2 roky na vlastne výstavbu 

tohto kúpaliska. A ľudia ako občania budú vedieť, že o čo sa jedná a vizualizáciu 

a predpokladané parametre aj bazéna. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Či by nebolo možné predložiť projekt. Pokiaľ sa jedná o takú veľkú sumu predpokladám, že by 

sa mohlo zvolať ďalšie zastupiteľstvo mimo harmonogramu s projektom a tam by sa to mohlo, 

tam... pokiaľ by som videl projekt, vedel by som hlasovať. Momentálne neviem hlasovať, lebo 

nemám dostatočné podklady. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ak ma pamäť neklame tak ten projekt sme schvaľovali s tým, že má niekoľko fáz. Bude sa 

realizovať podľa toho, na koľko fáz budú peniaze k dispozícii. Ja si to tak trochu pamätám, 

pretože som mal výhrady voči tomu projektu. K niektorým, k niektorým jeho častiam. Ako nie 

som proti samozrejme, aby sa rekonštruovalo kúpalisko, ale niektoré veci sa mi tam 

nepozdávali, aj som sa ozval. Takže si to pamätám.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím na doplnenie pani prednostku. Nech sa páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Tento materiál vychádza z už prijatého uznesenia, ktoré 

bolo schválené v roku 2019 myslím, že na aprílovom zasadnutí MZ, kde bola predložená štúdia. 

MZ schválilo, aby sa začala realizácia, alebo aby sa teda začali práce s tým, s rekonštrukciou 

kúpaliska a tam bolo uložené zabezpečiť projektovú dokumentáciu a samozrejme ešte 

financovanie vyriešiť. Kolegyňa to tu neuviedla. Ja som si len teraz všimla, že nie je to tu 

spomenuté to uznesenie MZ, ale bolo to v apríli v roku 2019. Tam sme vtedy hovorili aj 

o zimnom štadióne, aj o letnom kúpalisku. Takže predpokladám, že v tom materiály bol 

predložený, bola predložená aj tá štúdia. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Ocelník. 
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p. poslanec Roman Ocelník 

Môže to tak byť, len si myslím, že pokiaľ sa predkladá nejaký návrh, tak by som v tom očakával, 

že by bolo všetko uvedené, aj priložené, aby som nemusel kdesi rozmýšľať, skúmať a hľadať 

či niekde niečo bolo alebo nebolo. Keďže na jednom zastupiteľstve máme bežne možno 40, 50 

bodov rôznych a človek si nemôže na všetko pamätať, čiže by som očakával od mesta, pokiaľ 

dá nejaký návrh, aby bol kompletný do budúcnosti. Ďakujem. 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh. Návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo 

žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo výzve s kódom 01/OÚ RV/2020 pre projekt s 

názvom „Letné kúpalisko v Rožňave“. Ukladá predložiť žiadosť o poskytnutie regionálneho 

príspevku na Okresný úrad Rožňava. V bode 2 schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku za účelom realizácie projektu „Letné kúpalisko v Rožňave“ 

real...realizovaného v rámci výzvy 0,1/OÚ RV/2020, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Rožňava. Zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. V bode 2 zabezpečenie 

finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaných prác projektu formou grantových a 

iných dotačných schém prípadne z úverového zdroja mesta Rožňava. Zabezpečenie 

financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava. Prosím 

hlasujme. Ďakujem pekne.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

              1. s ú h l a s í 
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo 
výzve s kódom 01/OÚ RV/2020 pre projekt s názvom „Letné kúpalisko v Rožňave“. 

              u k l a d á 
predložiť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na Okresný úrad Rožňava 

              Z: primátor mesta 
              T: podľa pokynov výzvy 01/OÚ RV/2020 
              2. s c h v a ľ u j e  

- predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom realizácie 
projektu „Letné kúpalisko v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy 01/OÚ RV/2020“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta Rožňava;  
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaných prác projektu 
formou grantových a iných dotačných schém prípadne z úverových zdrojov mesta 
Rožňava  
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Rožňava  
 

Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 5. 
Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt – Letné kúpalisko v Rožňave 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
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   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 6 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice 

– zverejnenie zámeru predaja budovy vo vlastníctve mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja budovy telocvične za cenu 

podľa nového znaleckého posudku. Dôvodom je, že v súčasnosti, aj v materiáli to je uvedené 

predpokladám, som čítal materiály na finančnú komisiu, že ten súčasný znalecký posudok je 

z roku 2017 a teda finančná komisia mala pocit, že by bolo vhodné mať aktuálny znalecký 

posudok. Čiže, čiže ten návrh na, na predaj by mal byť podľa novo vypracovaného znaleckého 

posudku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja budovy telocvične, so 

súpisným číslom 226, zapísanej a LV  č.3001, postavenej na pozemky parc. č. KN C 5587/53 

v k. ú. Rožňava, pre Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru č. 1, 

Košice, podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou 

areálu školy v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za 

cenu, ktorú určí znalec podľa nového znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s 

predajom bude znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja budovy a 

aktualizovať znalecký posudok. Prosím hlasujme. 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

              s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja budovy telocvične, so súpisným číslom 226, zapísanej na 
LV č.3001, postavenej na pozemku parc. č. KN C 5587/53  v k. ú. Rožňava, pre Košický 
samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, podľa § 9a, ods.8 
písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou areálu školy  
v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za cenu 
podľa nového znaleckého posudku 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja budovy a aktualizovať znalecký posudok 
Z:  prednostka MsÚ 
T:  15.08.2020 
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Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 6. 
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – zverejnenie zámeru predaja budovy vo 
vlastníctve mesta 

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

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

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

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

 

 

Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného zasadnutia  sme vyčerpali. Ešte 

máme. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Prajem pekný deň. Mám jeden procedurálny návrh. Na 

predchádzajúcom zasadnutí MZ sme prerušili rokovanie o jednom bude programu s tým, že 

sme odsúhlasili, že na nasledujúcom o ňom budeme hlasovať. Konkrétne ide o materiál 

Olympijský klub Gemer, Edelényska č. 3, žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových 

priestorov na zriadenie Siene slávy rožňavského športu, budova OKC. Myslím, že toto nie je 

zmena programu rokovania, keďže sme minule len prerušili rokovanie v tomto bode a všetky 

materiály boli predložené. Tak si myslím, že by sme o tomto bode mali pokračovať rokovať. 

Pokračovať v rokovaní. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel poprosiť MsÚ, keď by bolo možné nejakým 

spôsobom informovať občanov mesta ako aj tých podnikateľov, korí majú inštitúcie, alebo 

obchody na námestí baníkov. Včera mnoho ľudí ako len ma oslovil, že čo sa ide diať. Je 

oplotené ako len východná strana námestia. Nevedia o tom, že, že čo sa bude diať a na druhej 

strane tí majitelia obchodov ponosujú, že onoho času bolo rozposlané ako im prípisom, že po 

4-roch etapách bude prevádzaná ako len oprava, alebo proste rekonštrukcia námestia tej časti 

a tam boli určené dátumy, že kedy v ktorom mesiaci, ktorá časť námestia sa bude opravovať 

a rekonštruovať a pritom odrazu, že sa oplotilo celé námestie čím, čím nevedia ako len 

zabezpečovať ako obsluhu alebo donášku, dopravu tovarov do týchto obchodov a sú, sú 

rozčúlení. Keby sa dalo ako len upokojiť v tomto smere oby...aj obyvateľov, aj tých 

podnikateľov, že akým spôsobom pôjde potom tá rekonštrukcia. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď dovolíte, ja by som ešte vyhlásil 3 minútovú prestávku, aby sme skúsili 

pána Drengubiaka nejak usmerniť, alebo či môžeme alebo nemôžme pokračovať. Dobre? Takže 

3 minútovú prestávku, keď vás poprosím. 

Takže bohužiaľ tento bod nemôžme vložiť do dnešného MZ. Takže s vami sa rozlúčim ešte raz. 
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Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného zasadnutia  sme vyčerpali. Prajem 

Vám všetkým pekný zvyšok dňa. Ďakujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Erika M i h a l i k o v á    Michal   D o m i k  

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

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

 

 

 

Ing. Ján   L a c h       Eduard M i h ó k 

poslanec MZ       poslanec MZ 

 


