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MZ uznesením č. 118/2011 uložilo hlavnej  kontrolórke 
v bode 3 preveriť, aké konzultačné služby poskytuje mestu 

Rožňava Slovensko – japonská obchodná komora. 
 

 
 
Dňa 4.2.2009 bol  primátorom  mesta  MUDr. Vladislavom Laciakom a prezidentom  
Slovensko - japonskej obchodnej komory Petrom Bohovom  podpísaný   Návrh  spolupráce 
medzi  Slovensko – japonskou  obchodnou komorou a mestom Rožňava v znení, ktoré tvorí 
prílohu č. 1  ( strany3-5)  dôvodovej správy. 
Tento návrh spolupráce bol uzatvorený na dobu určitú  - 8 mesiacov. 
 
Dňa  1.10. 2009  bol primátorom mesta a prezidentom  Slovensko japonskej  obchodnej 
komory podpísaný Návrh spolupráce  medzi Slovensko – japonskou  obchodnou komorou 
a mestom Rožňava  v znení, ktoré  tvorí  prílohu  č. 2 ( strany 6-7) dôvodovej  správy. Návrh 
spolupráce  bol zmenený na dobu neurčitú. 
 
V obidvoch  Návrhoch na spoluprácu bol dohodnutý mesačný konzultačný paušál  v sume 
500 € bez DPH. 
Mesačné úhrady sa vykonávajú  na základe  faktúr. 
V roku 2009 bolo Slovensko- japonskej  komore  na základe faktúr uhradených 9x 595 €, 
spolu  5 355 € /s DPH/. 
V roku 2009 bolo  na základe došlých faktúr uhradených 11x 595 €, spolu 6 545 € s DPH. 
V roku 2011 po zmene DPH na 20 %  boli zatiaľ doručené 3 faktúry  na 600 €, spolu 1 800 € 
s DPH. 
Dve posledné faktúry zatiaľ uhradené neboli. 
Celovo  do  12.4.2011  boli mestu Rožňava doručené faktúry  za konzultačnú činnosť vo 
výške 13 700 € s DPH. 
 
V Návrhu  spolupráce z 1.10.2009  bolo dohodnutý pravidelný  reporting o činnosti 
a dosiahnutých výsledkoch a pravidelný  mesačný hodnotiaci report s popisom  
najdôležitejších  pripravovaných aktivít. 
Dňa  18.3.2011 bola predložená   Správa o činnosti SJOK pre mesto Rožňava za obdobie 
trvania spolupráce, ktorú prikladáme  ako prílohu k predkladanému materiálu. 
Pravidelný  mesačný  hodnotiaci report s popisom najdôležitejších aktivít   sa mestu Rožňava 
nezasiela.  Z uvedeného dôvodu  mesto  nemá prehľad o pripravovaných aktivitách   
a prezentovaní mesta Rožňava prostredníctvom Slovensko –japonskej obchodnej komory 
v najbližšom období. 
14.2.2011  finančná komisia   odporučila  v bežnom rozpočte  mestskému zastupiteľstvu   
prehodnotiť fungovanie mesta Rožňava v Slovensko- japonskej obchodnej komore. 
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