
Doslovný prepis zvukového záznamu 
Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave dňa 05. 12. 2018

p. primátor Pavol Burdiga
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Podľa § 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení,  v  znení  neskorších  predpisov,  otváram  ustanovujúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave .
Vítam  všetkých  ctených  hostí  riaditeľov  mestských  podnikov  a  organizácií,  náčelníka 
Mestskej  polície,  hlavného  architekta  a  urbanistu  mesta  Rožňava  konateľov  obchodných 
spoločností vedúcich odborov a samozrejme všetkých vás prítomných.
Konštatujem, že ustanovujúce zasadnutie som zvolal v zákonnej lehote – teda do 30 dní od
vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí a miest, ktoré sa uskutočnili 10. novembra
2018.
Za zapisovateľa určujem p. JUDr. Juditu Jakobejovú.
Za overovateľov zápisnice určujem p. poslanca Mihóka a p. poslanca Kuhna. 

Žiadam p. Lukáša Ďurána, predsedu Mestskej volebnej komisie v Rožňave, o predloženie
výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta. Nech sa páči pán Ďurán.

predseda MVK Lukáš Ďurán
Vážené dámy, páni, dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili  voľby do orgánov samosprávy 
mesta Rožňava. Mestská volebná komisia konštatovala, že voľby na území mesta prebehli bez 
závažnejších  problémov.  Preto  by  som  chcel  poďakovať  všetkým  okrskovým  volebným 
komisiám za dobre vykonanú prácu a hladký priebeh volieb. Vďaka patrí aj občanom mesta, 
ktorí sa volieb zúčastnili.
Za  poslancov  mestského  zastupiteľstva  kandidovalo  spolu  69  kandidátov,  z toho  39  za 
politické strany 30 nezávislých kandidátov. Za primátora mesta kandidovalo 6 kandidátov – 3 
za politické strany 3 nezávislí kandidáti. 
V meste boli vytvorené 2 volebné obvody v rámci nich 18 volebných okrskov.
Všetky okrskové volebné komisie odovzdali mestskej volebnej komisii zápisnicu o výsledku
hlasovania.
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 15 071 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 5 528 voličov, čo je 36,68 %.

Za poslancov Mestského zastupiteľstva boli zvolení:
vo volebnom obvode č. 1
Michal Domik – nezávislý kandidát  počtom hlasov 1 126
Ing. Ján Lach – nezávislý kandidát  počtom hlasov 1 099
Bc.  Ivan Kuhn,  MA – Občianska konzervatívna  strana,  Sloboda a  solidarita,  OBYČAJNÍ 
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska  počtom hlasov 607
Zoltán Beke – nezávislý kandidát  počtom hlasov 591
Miroslav Demény – nezávislý kandidát počtom hlasov 568
Ing. Juraj Balázs – nezávislý kandidát počtom hlasov 509
Ing. Attila Kelecsényi – Strana maďarskej komunity počtom hlasov 498



Mgr. Dionýz Kemény – nezávislý kandidát počtom hlasov 489
Mgr. Michal Drengubiak – nezávislý kandidát počtom hlasov 441

vo volebnom obvode č. 2 to bol 
Mgr. Zoltán Breuer – nezávislý kandidát počtom hlasov 990
Mgr. Matúš Bischof –– Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 977
Ing.  Karol  Kováč  –  Občianska  konzervatívna  strana,  Sloboda  a  solidarita,  OBYČAJNÍ 
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 832
Ladislav Dávid – nezávislý kandidát počtom hlasov 809
Eduard Mihók – Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska počtom hlasov 715
Pavol Burdiga – MOST – HÍD počtom hlasov 682
Ing. Filip Pollák – nezávislý kandidát počtom hlasov 653
Roman Ocelník – nezávislý kandidát počtom hlasov 630

Za primátora mesta bol zvolený p. Michal Domik nezávislý kandidát počtom hlasov 1 796.

Vážení  prítomní ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát,  nastupuje za poslanca 
mestského  zastupiteľstva  ako  náhradník  kandidát,  ktorý  získal  najväčší  počet  hlasov  vo 
volebnom obvode, v ktorom sa uprázdni mandát, ale nebol zvolený za poslanca. 
Dovoľte  mi,  aby som Vám oznámil...  aby  som Vás  oboznámil  s  menami  náhradníkov  – 
kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov.

Vo volebnom obvode č. 1
Ing. Ondrej Bolaček nezávislý kandidát počtom hlasov 433
Ľudovít Kossuth nezávislý kandidát počtom hlasov 422
Ľubo...Ľubomír Takáč nezávislý kandidát počtom hlasov 419
Árpád Gorgei Strana maďarskej komunity počtom hlasov 411
Ing. Róbert Benik Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 409
František Focko nezávislý kandidát počtom hlasov 398
Ing. Július Barkai Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 388
Pavol Horňák Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 376
Bc. Belo Hefler nezávislý kandidát počtom hlasov 364
Mgr. Lucia Tóth nezávislá kandidátka počtom hlasov 359
PaedDr. Miroslav Mandelík Smer – Sociálna demokracia počtom hlasov 358
Ing. Andrej Ružík nezávislý kandidát počtom hlasov 345
Mgr. Milan Capák Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 322
Ing. Peter Marko nezávislý kandidát počtom hlasov 310
Mgr. Marek Krajňák Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 300
Ing. František Kardoš nezávislý kandidát počtom hlasov 276



Bc., Mgr. Gejza Záhn Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 271
Zoltán Šalamon nezávislý kandidát počtom hlasov 246
Ing. Zoltán Farkaš Bene Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 239
Zoltán Várady Strana maďarskej komunity počtom hlasov 238
RNDr. Erika Kereškényiová Národná koalícia počtom hlasov 231
Peter Katrenics nezávislý kandidát počtom hlasov 231
Mgr. Ján Keszi Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 231
Michal Adam Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 197
Mária Bernáthová Komunistická strana Slovenska počtom hlasov 171
Ladislav György Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 111
Emil Landori Komunistická strana Slovenska počtom hlasov 71

Vo volebnom obvode č. 2 to bol, to boli
Mgr. Matej Lada nezávislý kandidát počtom hlasov 629
Peter Džačár nezávislý kandidát počtom hlasov 522
MVDr. Viktor Végsó Strana maďarskej komunity počtom hlasov 464
Mgr. Árpád Laco Strana maďarskej komunity počtom hlasov 455
Mgr. Monika Šeďová Most – Híd počtom hlasov 449
Mgr. Martin Mikolaj nezávislý kandidát počtom hlasov 443
Ing. Peter Szabad nezávislý kandidát počtom hlasov 357
Mgr. Erika Ocelníková nezávislá kandidátka počtom hlasov 333
Mgr. Csaba Simon Strana maďarskej komunity počtom hlasov 331
Tomáš Droždiak Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti,  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska počtom hlasov 325
MVDr. László Gordon Strana maďarskej komunity počtom hlasov 323
Ing. Árpád Kavečanky Smer – sociálna demokracia počtom hlasov 313
Ing. Ján Štefan Smer – Sociálna demokracia počtom hlasov 311
Ing. Stanislav Prcúch nezávislý kandidát počtom hlasov 292
Bc. Ján Vojta nezávislý kandidát počtom hlasov 290
Ing. Ján Stankovič nezávislý kandidát počtom hlasov 280
Ing. Igor Lipták Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 267
Štefan Briestenský nezávislý kandidát počtom hlasov 265
Ariana Palme Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko počtom hlasov 259
Ladislav Hlavács Sme rodina – Boris Kollár počtom hlasov 249
Ladislav Juhász Kotleba – ľudová strana naše Slovensko počtom hlasov 247
Beáta Hudáková Kresťanskodemokratické hnutie počtom hlasov 170
Rozália Tóthová Most – Híd počtom hlasov 156
Martin Boholy Most – Híd počtom hlasov 107
Ondrej Pózman Komunistická strana Slovenska počtom hlasov 71

Mestská  volebná  komisia  v  3  prípadoch  rovnosti  hlasov  riešila  žrebovaním  poradie 
kandidátov.
Mestská volebná komisia uverejnila výsledky volieb dňa 11. novembra 2018.



Vážený pán primátor, vážení poslanci dovoľte mi, aby som Vám v mene Mestskej volebnej 
komisie v Rožňave zablahoželal k zvoleniu a poprial Vám veľa zdravia, vytrvalosti, úspechov 
pri vykonávaní tejto náročnej funkcie.
Prosím novozvoleného primátora mesta p. Michala Domika, aby zložil zákonom predpísaný 
sľub.

p. primátor Michal Domik 
Ďakujem.  Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti, 
ochraňovať  záujmy mesta  a SR.  Ústavu SR,  ústavné  zákony,  zákony a ostatné  všeobecne 
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho 
vedomia, najlepšieho vedomia a svedomia. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Milé dámy, milí páni. Ja ako odchádzajúci primátor by som sa veľmi chcel poďakovať vám 
všetkým, vám všetkým Rožňavčanom, všetkým tým, ktorí volili aj mňa, ale volili všetkých 
týchto ľudí, ktorí sú tu, pretože títo ľudia chcú pracovať pre Rožňavu, tak ako sme aj my 
pracovali  pre  Rožňavu v minulom volebnom období.  Podarilo  sa  nám veľmi  veľa  v tejto 
Rožňave urobiť a ja  budem veľmi  a s novým pánom primátorom sme sa veľmi  veľa krát 
stretli  pred týmto dôležitým aktom, podali  sme si  ruky na ďalšiu spoluprácu,  aby sme si 
rozumeli,  aby sme si pomáhali  aj naďalej, aby som mu tiež vedel pomôcť v tých veciach, 
ktoré sú rozbehnutý, rozbehnuté. Určite budem nápomocný tomuto človeku, aby sa veci ešte 
viac pohli dopredu, aby možno taký nový život prišiel do toho, aby ešte lepšie tie veci išli  
dopredu, aby sme si užívali život v tomto našom meste. Dúfam, že sa mu to bude dariť. Pán 
primátor želám ti len všetko to najlepšie, zdravie, šťastie a samozrejme aj ten obrovský elán 
do tej práce, ktorá ťa čaká. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. 

p. primátor Michal Domik
Žiadam  pána  Mgr.  Dionýza  Keménya,  najstaršieho  znovuzvolených  poslancov  MZ,  aby 
prečítal text sľubu. Zároveň žiadam novozvolených poslancov MZ, aby si po vyzvaní prevzali 
Osvedčenia o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva a sľub potvrdili slovami: TAK 
SĽUBUJEM a text sľubu podpísali.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Príjemný dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážení páni dovoľte mi teda, aby som prečítal sľub 
pre nových poslancov MZ. 
Sľubujem na svoju česť a svedomie,  že budem riadne plniť  svoje  povinnosti,  ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy a pri  výkone svojej  funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. 

Prosím, aby predstúpili a zložili sľub: Ing. Ján Lach

p. poslanec Ing. Ján Lach 
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Bc. Ivan Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Tak sľubujem.



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Zoltán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Becsuletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kotelességeimet rendesen teljesítem, védem 
városom érdekeit, a Szlovák Koztársaság Alkotmányát, az alkotmány torvényeket és az egyéb 
jogszabájokat  megtartom.  Onkormányzati  képviselói  tisztségem  ellátása  során  azokat 
lelkiismeretem és a legjob tudásom szerint fogom alkalmazni.
Így fogadom
Tak sľubujem.
Isten engem úgy segéjen

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Miroslav Demény.

p. poslanec Miroslav Demény
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ing. Juraj Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ing. Attila Kelecsényi.

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi
Tak sľubujem. Igy fogadom.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Michal Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Zoltán Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Matúš Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény



Ing. Karol Kováč. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ladislav Dávid.

p. poslanec Ladislav Dávid
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Eduard Mihók.

p. poslanec Eduard Mihók
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pavol Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ing. Filip Pollák.

p. poslanec Ing. Filip Pollák
Tak sľubujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Roman Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Tak sľubujem.

p. primátor Michal Domik
Vážené  dámy,  vážení  páni.  Rád  by  som  sa  v mene  všetkých  nás  zvolených  poďakoval 
občanom mesta za prejavenú dôveru, našim rodinným príslušníkom za podporu, hosťom, že 
prijali naše pozvanie a taktiež veľké poďakovanie patrí organizátorom tohto podujatia na čele 
s JUDr.  Mihalikovou  a p.  JUDr.  Jakobejovou.  Nie  som  rečnícky  typ,  skôr  mám  rád,  ak 
výsledky práce sú viditeľné pre každého. Preto budem stručný. Viem, že nemôžem vyhovieť 
každému  a vo  všetkom,  no  budem  sa  snažiť,  aby  väčšina  občanov  v tomto  meste  bola 
spokojná s našou prácou a s našimi rozhodnutiami. Samozrejme budem dohliadať na to, aby 
tieto  rozhodnutia  boli  v medziach  zákonov.  Verím,  že vďaka spolupráci  bude naše mesto 
napredovať.  Zároveň  vyhlasujem  30  minútovú  prestávku  spojenú  s malým  občerstvením 
v zrkadlovej  sieni,  na ktoré vás srdečne pozívam a po tejto  prestávke budeme pokračovať 
v pracovnej časti Ustanovujúceho zasadnutia MZ. Ďakujem veľmi pekne.



Takže už keď máme, ešte počkáme poslancov. Keď môžem vás poprosiť, zavolajme si ich. 
Prosím posaďte sa. 
Pristúpime k vyhláseniu nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca vo volebnom
obvode č. 1. Konštatujem, že z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 16, teda MZ je 
uznášaniaschopné. Materiál uvedie JUDr. Mihaliková, prednostka MsÚ. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Vážení hostia a vážené MZ. Pán Michal Domik vo Voľbách do orgánov samosprávy mesta 
Rožňava, ktoré sa konali 10. novembra 2018, bol zvolený za primátora mesta aj za poslanca 
MZ vo volebnom obvode č. 1. Zložením sľubu primátora mesta v súlade s ustanovením § 13 
zákona o obecnom zriadení sa uprázdnil mandát poslanca vo volebnom obvode č. 1. V súlade 
s  §  192  zákona  o podmienkach  výkonu  volebného  práva  ak  zanikol  mandát  poslanca 
obecného zastupiteľstva nasleduje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 
V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2) a 3). Náhradníkom – 
kandidátom  vo  volebnom  obvode  č.  1  je  pán  Ing.  Ondrej  Bolaček,  nezávislý  kandidát 
s počtom platných hlasov 433. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím menovaného,  aby  si  prišiel  prevziať  Osvedčenie  o zvolení  za  poslanca  a zložil 
zákonom predpísaný sľub.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Sľubujem na svoju česť a svedomie,  že budem riadne plniť  svoje  povinnosti,  ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy a pri  výkone svojej  funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím poslancov,  aby hlasovali  v  tom zmysle,  ako je  návrh uznesenia v predloženom 
materiály, ešte predtým poprosím všetkých poslancov, nakoľko skrutátori budú sčítavať hlasy 
po  každom  hlasovaní,  aby  hlasovali  pri  každom  bode  rokovania  zdvihnutím  ruky  a  aby 
počkali, kým skrutátori vykonajú sčítanie hlasov. Ďakujem. 

Dávam hlasovať.
Kto je za schválenie návrhu uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Ďakujem. Konštatujem, že materiál bol schválený.

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva konštatujem, že z celkového počtu 17 poslancov je 
prítomných  17.  Predkladám  Vám  na  schválenie  návrh  programu  rokovania  tak,  ako  bol 
uvedený v pozvánke.

Dávam hlasovať.
Kto je za schválenie programu rokovania? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Ďakujem. Konštatujem, že program rokovania MZ bol schválený.

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 5 minút. V 
odôvodnených  prípadoch  môže  predsedajúci  tento  časový  limit  predĺžiť,  ak  sa  na  tomto 
uznesenie nadpolovič...ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V 
rámci  bodu  diskusia  v  prípade,  ak  občania  chcú  vystúpiť  k  problematike,  ktorá  nie  je 
predmetom rokovania,  časový rozsah nesmie  presiahnuť  dĺžku  5  minút.  V odôvodnených 
prípadoch  môže  byť  tento  časový  limit  predsedajúcim  predĺžený,  ak  sa  na  tom  uznesie 
nadpoloviči...nadpolovičná väčšina poslancov prítomných.
Občania  mesta  maďarskej  a  inej  národnosti  majú  právo  hovoriť  na  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Vážení poslanci pristúpime k bodu č. 9, a to k voľbe mandátovej komisii, návrhovej komisii, 
volebnej komisii.
Do mandátovej komisii navrhujem: 
p. Bc. Ivan Kuhn, 
p. Romana Ocelníka a 
p. Ladislava Dávida.

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky 
a pozmeňujúce návrhy?

Kto  je  za  schválenie  zloženia  mandátovej  komisie?  Je  niekto  proti?  Zdržal  sa  niekto 
hlasovania?
Konštatujem, že mandátová komisia bola schválená podľa predloženého návrhu.

Do návrhovej komisie navrhujem: 
p. Ing. Ondreja Bolačeka,
p. Mgr. Michala Drengubiaka,
p. Mgr. Dionýza Keménya.

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky,
pozmeňujúce návrhy?

Kto je za schválenie zlože...zloženia návrhovej komisie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto 
hlasovania?
Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená podľa predloženého návrhu.

Do volebnej komisie navrhujem: 
p. Ing. Jána Lacha,
p. Miroslava Deménya a
p. Ing. Attilu Kelecsényiho.

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky, 
alebo pozmeňujúce návrhy?

Kto je za schválenie zloženia volebnej komisie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Konštatujem, že volebná komisia bola schválená podľa predloženého návrhu.

Poprosím predsedu Mandátovej komisii p. Bc. Ivana Kuhna o prečítanie správy bod č. 10 
rokovania.



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Vážený  pán  primátor,  dámy  a páni  Správa  Mandátovej  komisie.  Mandátová  komisia  na 
základe predloženej zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Rožňava 
do  mestského  zastupiteľstva  a  primátora  mesta,  ktoré  sa  uskutočnili  10.11.2018  overila 
platnosť volieb.

Konštatuje, že:
1. Mestská volebná komisia dňa 05.12.2018 odovzdala zvoleným kandidátom Osvedčenie o 

zvolení za primátora mesta, Osvedčenie o zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva.
2. V súlade s § 13 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších 

predpisov novozvolený primátor p. Michal Domik zložil zákonom predpísaný sľub.
3. V súlade s § 25 a 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Ján Lach,
Bc. Ivan Kuhn, MA,
Zoltán Beke,
Miroslav Demény,
Ing. Juraj Balázs,
Ing. Attila Kelecsényi,
Mgr. Dionýz Kemény,
Mgr. Michal Drengubiak,
Mgr. Zoltán Breuer,
Mgr. Matúš Bischof,
Ing. Karol Kováč,
Ladislav Dávid,
Eduard Mihók,
Pavol Burdiga,
Ing. Filip Pollák,
Roman Ocelník zložili zákonom predpísaný sľub.

4. Zvolením p. Michala Domika za primátora mesta a zložením sľubu primátora mesta sa 
uprázdnil  mandát  poslanca  vo  volebnom obvode  č.  1.  V súlade  s  ustanovením §  192 
zákona  SNR č.  180/2014  Z.  z.  o podmienkach  výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a 
doplnení  niektorých zákonov:  náhradníkom vo volebnom obvode v poradí podľa počtu 
získaných hlasov je Ing. Ondrej Bolaček, nezávislý kandidát s počtom hlasov 433.

p. primátor Michal Domik
Vážení  poslanci  pristúpime  k  bodu  rokovania  č.  11  Poverenie  poslanca  mestského 
zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. V súlade s § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona o obecnom 
zriadení poslanci mestského zastupiteľstva – teda v prípadoch nečinnosti primátora a zástupcu 
primátora pri zvolávaní zasadnutí MZ na podnet aspoň tretiny poslancov, straty práva vedenia 
zasadnutia  MZ,  prípadne  neprítomnosti  zástupcu  primátora  mesta  môžu  poveriť  podľa 
citovaného  ustanovenia  zákona  poslanca  mestského  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Predkladám návrh na poverenie Mgr. 
Matúša Bischofa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta a ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia  
veta zákona SNR č. 369/1990 Z. z..



Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky,
pozmeňujúce návrhy? 

Ďakujem, dávam hlasovať.
Kto je za predložený návrh na uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, nasleduje bod č. 12 Poverenie zastupovaním
primátora mesta
V súlade s § 13 b zákona o obecnom zriadení na celé funkčné obdobie poverujem svojim 
zastupovením....zastupovaním Ing. Jána Lacha.

Kto je za schválenie predloženého uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Ďakujem,  konštatujem,  že  uznesenie  bolo  schválené  podľa  predlž...pred...predloženého 
návrhu.

Ďalším bodom programu je  bod č.  13  Návrh  na  zloženie  komisie  na  ochranu  verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Vážení poslanci, osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona 
č.  357/2004 v  znení  neskorších  predpisov,  má  komisia  na  ochranu verejného  záujmu  pri 
výkone funkcionárov mesta  Rožňava.  Členom komisie  môže byť iba poslanec  mestského 
zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických 
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia zlože... je zložená z jedného zástupcu každej politickej 
strany alebo politického hnutia a zástupcu nezávislých poslancov.

Mestské zastupiteľstvo má 17 poslancov:
4  poslanci  Občianska  konzervatívna  strana,  Sloboda  a  solidarita,  OBYČAJNÍ  ĽUDIA  a 
nezávislé  osobnosti  (OĽANO),  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia,  Zmena  zdola, 
Demokratická únia Slovenska
1 poslanec SMK - MKP
1 poslanec MOST – HÍD a
11 poslanci sú poslanci nezávislí.

Za predsedu komisie  navrhujem p.  Pavla Burdigu z MOST – HÍD, za podpredsedu Mgr. 
Michala  Drengubiaka  nezávislého,  za členov Ing.  Attilu  Kelecsényiho SMK – MKP, Bc. 
Ivana Kuhna koalícia OKS a Ing. Ondreja Bolačeka ako nezávislého. 

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky, 
pozmeňujúce návrhy?
Kto je za schválenie predloženého uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené podľa predloženého návrhu.

Bod č. 14
Vážení  poslanci  mestského  zastupiteľstva  v  súlade  s  §  15  zákona  o  obecnom  zriadení 
mestského...mestské zastupiteľstvo môže zrie...zriaďovať komisie ako stá... svoje stále alebo 
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Podľa § 23 ods. 4 Štatútu mesta Rožňava sú vytvorené tieto stále komisie:
- Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku,
- Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií,
- Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu,
- Komisi...komisia sociálna, zdravotná a bytová,



- Komisia ochrany verejného poriadku,
- Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky.

Predkladám návrh na vytvorenie nasledovných stálych komisií pri MZ v Rožňave:
- Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku,
- Komisia vzdelávania a mládeže,
- Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií,
- Komisia sociálna, zdravotná a bytová,
- Komisia ochrany verejného poriadku,
- Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky a
- Komisia športu.

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky,
pozmeňujúce návrhy? Otváram diskusiu..... Dobre. Pán, pán Mgr. Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Nakoľko  tým,  že  nebudú  zvolení  na  Ustanovujúcom  zasadnutí  MZ 
členovia komisií, členovia Rady škôl, orgánov obchodných spoločností a dozorných komisií 
pri príspevkových organizáciách v zmysle rokovacieho poriadku predkladám tento doplňujúci 
návrh  k bodu  rokovania  č.  14  a to  nasledovne:  v Rokovacom  poriadku  mestského 
zastupiteľstva  doplňte  §  3B,  ktorý  bude  znieť  v odôvodnených  prípadoch  môže  byť 
predloženie návrhov na členov komisií  MZ podľa § 3, ods. 4 tohto rokovacieho poriadku 
odložené na ďalšie zasadnutie MZ. Rovnako aj voľba členov komisií MZ, členov Rady škôl, 
orgánov obchodných spoločností a dozorných komisií pri príspevkových organizáciách podľa 
§ 3 a tohto Rokovacieho poriadku môže byť v odôvodnených prípadoch odložená na ďalšie 
zasadnutie MZ.
Druhý návrh. Keďže došlo k rozdeleniu niektorých komisií MZ a navyše...navýšeniu počtu 
poslancov rovnako je predpoklad navýšenie členov v jednotlivých komisiách, je nutné zmeniť 
aj Štatút mesta. Takže navrhujem v Štatúte mesta v § 23 škrtnúť vetu komisie sú zložené 
najviac z 9 členov a napísať vetu komisie sú zložené najviac z 11 členov. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
ďakujem. Takže by som dal hlasovať za 1. návrh. Takže by som sa opýtal najprv, či by sme 
mohli hlasovať za obidva návrhy pozmeňujúce naraz. Takže dávam hlasovať, kto je za obidva 
návrhy pána Mgr. Drengubiaka? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. 

Takže  pristúpime  k schváleniu  celého  uznesenia  vrátane  voľby  členov  a podpredsedov, 
predsedov a podpredsedov z radov poslancov. Ešte mal pán Balázs pripomienku.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Keď som dobre rozumel pána Drengubiaka tak nenavrhoval, aby sa to odkladalo na ďalšie 
zastupiteľstvo? 

p. primátor Michal Domik
Áno bol, bolo to, trošku ja som sa tam pomýlil, že čo a ako, tak ale, ale je tu pán Drengubiak 
vám vysvetlí. Dobre? Keď môžem poprosiť.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Môj návrh znamenal zmenu Rokovacieho poriadku, že v prípade, ak nezvolíme ktorýkoľvek 
z tých uvedených, ktorý sa majú voliť na prvom zasadnutí, ako to uvádza po starom rokovací 



poriadok. Je nutné zaviesť túto zmenu, že ich môžeme odložiť, ale nič nebráni tomu, aby sa 
niektorý z tých členov volili. To už nie je na mne. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tým pád... tým pádom, že moment...momentálne máme funkčné všetky komisie tu sa zvolia 
v podstate predsedovia a podpredsedovia, áno vidím, že verejnosť sa zatiaľ nevolila, myslím 
si, že by sa všetky komisie mohli voliť až na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva a nie to deliť na 
toto,  na  poslancov  na  dnešnom  a na  neposlancov  na  ďalšom  zastupiteľstve.  Navrhujem, 
stiahnuť túto časť tohto bodu vlastne z rokovania a hlasovať o všetkých komisiách na ďalšom 
zastupiteľstve. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže dáme hlasovať o stiahnutí tohto návrhu pána Drengubiaka, alebo pána Balázsa? 
Hej.  S týmto  sa  stretávam  prvý  krát  s takýmito,  takže  sa  vám  ospravedlňujem.  Teraz 
potrebujem pomoc z druhej strany. Dobre. Takže, keď môžem si poradiť, dobre, že .... Takže 
dávam hlasovať,  kto  je  za  stiahnutie  materiálu?  Časti  materiálu?  Nestretol  som sa s tým, 
takže... Nevedel som, že sa budete tuná... Kto je za návrh pána Balázsa?

p. poslanec Pavol Burdiga
Myslím, že sa jedná o mená, hej, že tie by sme sťahovali naspäť. Lebo kolegovia niektorý 
nerozumeli vlastne návrhu kolegu Drengubiaka ostáva, len mená aby sme nedávali. Tak či tak 
sa o nich bude hlasovať v januári, lebo komisie nebudú kompletné týmto, lebo nemáme tam 
nechcem to povedať civilistov. Tak. Nič sa vlastne tým, nič sa vlastne tým neudeje. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Nakoľko som sa s týmto ešte nestretol a dúfam, čo najmenej sa budem stretávať, ale 
určite patrí to k tomu by som trošku poprosil pomoc. Dobre? Pani doktorku, aby to riešila. 
Ďakujem. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem  pekne  za  slovo.  Takže  materiál,  alebo  teda  návrh  na  uznesenie,  tak  ako  je 
predložené sa v podstate skladá z 2 častí. Prvá časť hovorí o tom, že sa zriaďujú nové komisie 
a druhá  časť  hovorí  o tom,  že  sa  volia  predsedovia  a podpredsedovia  komisií  z radov 
poslancov. Návrh pána Drengubiaka, pozmeňovací návrh smeroval k tomu, že v prípade, ak 
na ustanovujúcom zasadnutí MZ nie je možné zvoliť komisie tak, aby boli funkčné, tzn. nie je 
možné zvoliť aj členov z radov občanov, tak aby štatút, alebo rokovací poriadok riešil túto 
voľbu na prvom pracovnom zasadnutí MZ. Toto ste odhlasovali a teraz pán poslanec Balázs 
predložil pozmeňovací návrh ten, aby sa časť uznesenia, ktorá hovorí o voľbe poslancov za 
predsedov a podpredsedov komisií stiahla. Čiže o tomto by malo teraz MZ hlasovať. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Doplnil  by som. Tým pádom vlastne  nebudú tie  komisie  uznášaniaschopné.  Teraz  sa ich 
nepodarilo, na...na prvom zastupiteľstve zvoliť tak preto je dôvod ich sťahovať, lebo presne 
to, čo ste vy navrhovali, že nebudú uznášania schopné, nevieme ich zvoliť dneska. Neviem. 
Nebudú uznášaniaschopné.  Nie. Neviem. Nie. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Rokovací  poriadok pokiaľ viem nehovorí o tom, že musí byť zvolená celá komisia spolu, 
alebo môže byť osobitne. Čiže ja nevidím prekážku, zákonnú prekážku, aby sme zvolili teraz 
časť členov komisií z radov poslancov a potom sa budú voliť neskôr členovia komisií z radov 



neposlancov.  Čiže pokiaľ  to  nie  je  v rozprave  so zákonom pani  hlavná kontrolórka môže 
upraviť. Ak sa mýlim. 

p. primátor Michal Domik
Že, keď vás poprosím, treba sa hlásiť o slovo. Dobre? Na to som bol upozornený. Má ešte 
niekto? Pán Ing. Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  súhlasím  s tým,  aby  sme  na  dnešnom  zastupiteľstve  schválili  mená  predsedov 
a podpredsedov  komisií.  Myslím  si,  že  to  bude  priestor  na  to,  aby  si  títo  predsedovia, 
podpredsedovia  komisií  v spolupráci  s MsÚ  vytvorili  v rámci  časového  priestoru,  ktorý 
vznikne do najbližšieho zasadnutia, ktorý zvolá predpokladám pán primátor, na to, aby mohli 
z radov občanov a v spolupráci s občanmi získať mená ľudí, ktorí majú záujem o túto prácu 
a ktorí  sú  kvalifikovaní  pracovať  v týchto  komisiách.  A na  základe  toho  potom predložiť 
návrh zloženia komisií pre pána primátora tak, aby on potom mohol tento návrh predložiť. 
Myslím si, že je to dobré riešenie na to, aby sme schválili teraz predsedov a podpredsedov 
práve z tohto dôvodu, aby títo  dokázali  z odborného aj ľudského hľadiska posúdiť kvality 
a hodnoty jednotlivých ľudí a ich prínos do práce komisií. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, keď ste dobre počúvali .... ste odhlasovali návrh, návrh kolegu Drengubiaka, kde 
čítal nebudem presne si ...., ak z rôznych dôvodov nie je možné si zvoliť komisie kompletne 
na  prvom zastupiteľstve  je  možné  ich  presunúť  na  druhé  zastupiteľstvo.  Toto  sme  pred 
chvíľou  ods...sa  od...odhlasovali.  Prípadne  nech  to  prečíta  ešte  raz  kolega,  aby  sme 
nehlasovali hneď pri druhom hlasovaní proti nemu, čo sme krok pred tým odhlasovali. Buďte 
taký dobrý. 

p. primátor Michal Domik
Poprosím pána Mgr. Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Tak  ako  som povedal  v predchádzajúcom vstupe.  Táto  doložka  do  rokovacieho  poriadku 
znamená  len  toľko,  že  môžeme  ktorýchkoľvek  členov  komisií,  či  už  z radov  poslancov, 
neposlancov, ale rovnako aj rád škôl a mestských organizácií odhlasovať tým pádom buď na 
tomto ustanovujúcom, alebo na nasledujúcom. Prečítam ešte raz celé znenie. § 3b by znel: 
v odôvodnených prípadoch môže byť predloženie návrhov na členov komisií MZ podľa § 3, 
ods.  4  tohto  rokovacieho poriadku odložené na  ďalšie  zasadnutie  MZ. Rovnako aj  voľba 
členov komisií atď. Znamená to jedno – môj  návrh aby sa toto zapracovalo do rokovacieho 
poriadku bol odhlasovaný. Zaznel tu ďalší pozmeňovací návrh, aby bola časť bodu 14, kde sa 
volia poslanci za predsedov, podpredsedov a členov komisií stiahnutí a zvyšok materiálu, aby 
bol stiahnut....eee... aby bol odsúhlasený. Tzn, že v súčasnej dobe je potrebné dať hlasovať 
o návrhu  pána  Balázsa,  či  stiahneme  časť,  kde  sa  volia  predsedovia,  podpredsedovia 
a členovia komisií a následne dať hlasovať o celom materiály. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Takže dávam hlasovať za návrh...ešte pán Pavol Burdiga.



p. poslanec Pavol Burdiga
Svietim? Zatiaľ nie? A idem, dobre. Ja by som sa chcel z tohto miesta poďakovať pánovi 
primátorovi,  že práve  zajtra vyjde výzva na stránke mesta,  kde sa budú môcť obyvatelia 
mesta  hlásiť  do  odborných  komisií.  Čiže  nebude  to  úplne  na  bedrách  predsedov 
a podpredsedov komisií,  ale slobodne sa budú môcť hlásiť. Čiže pán primátor každopádne 
podal pomocnú ruku a ja si myslím, že toto je veľmi korektný prístup k tomu, aby sa ľudia 
mohli hlásiť. A nie je to žiadny návrh, možno moje také tajné želanie, že vlastne nič sa tým 
neudeje, keby sme aj v januári odsúhlasili komplet predsedov, podpredsedov a odsúhlasili by 
sme aj občanov vlastne, vlastne členov komisií z radov občanov. Lebo tak či tak tá komisia 
nebude ešte uznášaniaschopná ani fungujúca. Ale toto nie je návrh, ja len, to je len možno 
moje také, také želanie a mohli by sme to odsúhlasiť komplet aj, aj s tými ľuďmi. Ja som si 
prečítal všetkých predsedov a podpredsedov komisií. Ani s jedným nemám problém, žiadny 
problém. Ja ruku zdvihnem. Ja len beriem ten prístup, či by sme to nemohli urobiť tak, že 
budú  vlastne  aj  obyvatelia,  budú  už  kompletné  komisie  a dvihneme  ruky.  Ja  aj  v januári 
zdvihnem za tých istých ľudí ruky. Ale to je len také moje želanie. Ďakujem veľmi pekne, že 
ste si ma vypočuli. 

p. primátor Michal Domik
Sú ešte nejaké pripomienky? Uzatváram diskusiu poslancov. Nech sa páči. Keď môžem sem 
poprosiť ku mikrofónu. Ďakujem. 

Občan mesta
Vážený pán primátor, vážení novozvolení poslanci. Nechcel som pôvodne vystúpiť, ale som 
sledoval ako vašu tú rozpravu. Tu už na to dávam zvážiť, ktorý návrh ako zvážite, ale odznel 
tu  jeden  počtový  rozdiel,  čo  sa  týka  členov  komisií.  Aby  ste  na  januárovú,  januárové 
zasadnutie toto vedeli pripraviť, tým pádom toto by ste mali odhlasovať, či komisie budú 9 
členné, alebo 11 členné. Len túto pripomienku mám ku tomu a tým pádom v januári by ste 
mali kompletný materiál. To už je na vás, či predsedov, podpredsedov schválite, ale toto je 
vážny moment pre ďalšiu činnosť komisií. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ja ďakujem veľmi pekne. Takže dávam hlasovať za návrh pána Balázsa, za stiahnutie návrhu, 
časti týkajúcej sa podpredsedov a predsedov komisií. 
Kto je za? Kto je za stiahnutie návrhu? Kto je proti? Zdržal s niekto hlasovania? Návrh nebol 
schválený. 

Takže pristúpime k voľbe predsedov a podpredsedov komisií. Mestské zastupiteľstvo volí:
a) za  predsedu Komisie  finančnej,  podnikateľskej  a  správy mestského majetku  Bc.  Ivana 

Kuhna, MA, za podpredsedu Ing. Ondreja Bolačeka, za člena p. Zoltána Bekeho 
b) za predsedu Komisie  vzdelávania a  mládeže p.  Eduarda Mihóka, za podpredsedu Mgr. 

Zoltána Breuera 
c) za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 

komunikácií Ing. Karola Kováča, za podpredsedu Ing. Attilu Kelecsényiho, za členov Ing. 
Jána Lacha, Mgr. Michala Drengubiaka 

d) za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku p. Romana Ocelníka a za podpredsedu 
Mgr. Matúša Bischofa 

e) za predsedu Komisie športu p. Ladislava Dávida a za podpredsedu Ing. Filipa Polláka 
f) za  predsedu  Komisie  sociálnej  a  zdravotnej  a  bytovej  Mgr.  Dionýza  Keménya  a 

podpredsedu p. Zoltána Bekeho 



g) za  predsedu  Komisie  kultúry,  cestovného  ruchu  a  regionálnej  politiky  p.  Miroslava 
Deménya  a podpredsedu Mgr. Matúša Bischofa

Má niekto pripomienky? A návrhy? Uzatváram diskusiu. 

Dávam hlasovať. 
Kto je za predložený návrh na uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Konštatujem, že uzatváram hlasovanie. Uznesenie bolo schválené.

Vážení  poslanci,  pristúpime  k  bodu č.  15  Určenie  platu  primátorovi  mesta,  ktorý  uvedie 
JUDr. Mihaliková, prednostka MsÚ. Ďakujem.
Podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo určuje plat primátorovi mesta podľa 
osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest. Podľa § 3 citovaného zákona primátorovi mesta patrí plat, 
ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve 
vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  a 
príslušného násobku deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov mesta. Minimálny 
plat primátora mesta podľa zákona č. 253/1994 v znení účinnom od 01. 12. 2018 činí sumu 
2 681 eur. MZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Plat primátora odsúhlasený MZ 
musí byť v zápisnici zo zasadnutia MZ uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

p. primátor Michal Domik
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Má niekto z pos.... pán Bolaček nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Počuť ma? Ďakujem za slovo. Navrhujem pánovi primátorovi určiť plat 
v minimálnej zákonom stanovenej výške a to je 2 681 eur. 

p. primátor Michal Domik
Má ešte niekto pripomienky? Ďakujem. Uzatváram diskusiu. 

Dávam hlasovať.
Kto je za predložený návrh, na..návrh, na určenie platu. Hlasujte. Je niekto proti? Zdržal sa 
niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh bol schválený.

Bod č. 16 uvedie JUDr. Mihaliková, prednostka MsÚ
Primátorovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce.
Podmienky  preplatenia  nevyčerpanej  dovolenky  upravuje  zákon  č.  253/1994.  Dôvody 
nevyčerpanej  dovolenky  bývalého  primátora  pána  Pavla  Burdigu  sú  jeho  pracovná 
vyťaženosť  a  realizácia  konkrétnych  projektov.  Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  máte 
predložený  návrh  na  schválenie  vyplatenie  náhrady  platu  za  nevyčerpanú  dovolenku  v 
rozsahu 50 dní.  

p. primátor Michal Domik
Otváram diskusiu. 
........ Zdržal sa niekto hlasovania? Uznesenie bolo schválené. 

Vážení poslanci MZ, nasleduje  bod č. 17 Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na 
výkon sobášnych aktov



V súlade so zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zme...zmene a doplnení niektorých 
zákonov vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pre obvod,v 
ktorom má jeden z nich bývalý... z nich trvalý pobyt a to pred primátorom alebo povereným 
poslancom MZ.
Primátorom mesta bol predložený následných, už som mimo trošku, nasledovný návrh na 
sobášiacich:
- p. Pavol Burdiga MOST – HÍD,
- Mgr. Michal Drengubiak nezávislý,
- Ing. Attila Kelecsényi SMK – MKP,
- Ing. Ján Lach nezávislý, 
- Ing. Juraj Balázs nezávislý,
- Roman Ocelník nezávislý,
- Ing.  Karol  Kováč – Občianska  konzervatívna  strana,  Sloboda a solidarita,  OBYČAJNÍ 

ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti  (OĽANO),  NOVA,  SPOLU  –  občianska  demokracia  , 
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska a

- Mgr. Dionýz Kemény nezávislý. 

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu nejaké pripomienky, 
alebo pozmeňujúce návrhy? Ďakujem. 

Dávam hlasovať.
Kto  je  za  predložený  návrh  na  uznesenie?  Je  niekto  proti?  Zdržal  sa  niekto  hlasovania? 
Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. 

Vážení poslanci, pristúpime k bodu č. 18 Otázky poslancov
Nech sa páči, hláste sa. Pán Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. V súlade s § 8, článok 4 poriadku odmeňovania predstaviteľov volených 
orgánov Mesta Rožňava sa vzdávam odmien, ktoré prináležia poslancovi a členovi komisie 
podľa § 4,  6  a 7 poriadku odmeňovania  predstaviteľov volených orgánov Mesta Rožňava 
s účinnosťou od 05. 12. 2018. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Kto sa hlási ďalší? Takže nikto. Chcel by som sa spýtať aj občanov, či niekto 
chce vystúpiť do diskusie. Takže taktiež nikto. 

Takže pristúpime ku záveru. K môjmu očakávanému. Myslím, myslím, že asi sme vyčerpali 
všetky  body  dnešného  ustanovujúceho  zasadnutia  MZ.  Páni  poslanci,  vážené  kolegyne, 
kolegovia, milí občania nášho mesta. Ďakujem za vašu trpezlivosť a aj za tento pekný večer. 
Ja vám všetkým želám pekný zvyšok dnešného dňa a zároveň Vás pozývam na spoločný 
primátorský  grog  pána  Burdigu  a mňa  tu  dole  na  Vianočný  jarmok.  Takže  ešte  raz  vám 
ďakujem za pochopenie a za niektoré malé naše priestupky. Ďakujem pekne.

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

Eduard  M i h ó k Bc. Ivan Kuhn, MA


