
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27. 9. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie hlavnej činnosti  
  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 

   s c h v a ľ u j e    

 
rozšírenie hlavnej činnosti príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Rožňava 
o „prepravu osôb pre subjekty v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Rožňava“  
s účinnosťou od 1. 10. 2018, 
 
   
   u k l a d á  
 
   vypracovať dodatky k Zriaďovacej listine   
   a Štatútu Technických služieb mesta Rožňava 
 
   Z: prednostka MsÚ 
   T: do 28. 9. 2018 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12. 9. 2018  
 

Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

 

 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:  Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie hlavnej činnosti   
  
 
Legislatívne východiská: § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Zvýšenie príspevku mesta pre TSM. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 523/2004 
Z. z. 

 

  

 Technické služby mesta Rožňava nás požiadali o zaradenia prepravy osôb pre organizácie 
v pôsobnosti zriaďovateľa mesta Rožňava do ich hlavnej činnosti.  

Dôvodom požadovanej zmeny je skutočnosť, že TSM Rožňava nemajú licenciu na 
poskytovanie taxislužby, ktorú by v prípade ponechania v podnikateľskej činnosti museli získať, 
pričom z ekonomického hľadiska táto činnosť nie je rentabilná. 

  

 

 

  
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12. 9. 2018 Odporúča schváliť. 

 


