
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 28. 6. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Technické služby mesta Rožňava – zmena a doplnenie predmetu 
činnosti  
  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 

   s c h v a ľ u j e    

 
1. doplnenie predmetu činnosti príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Rožňava 
o „organizáciu aktivačnej činnosti formou menších 
obecných služieb“ s účinnosťou od 1. 7. 2018, 
 
2. preradenie prevádzky všešportového areálu z 
podnikateľskej do hlavnej činnosti príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Rožňava s 
účinnosťou od 1.7.2018, 
  
   
   u k l a d á  
 
   vypracovať dodatky k Zriaďovacej listine   
   a Štatútu Technických služieb mesta Rožňava 
 
   Z: prednostka MsÚ 
   T: do 29. 6. 2018 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 14.6.2018  
 

Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

 

 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu:  Technické služby mesta Rožňava – zmena a doplnenie predmetu 

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, § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Úspora mzdových prostriedkov na 1 zamestnanca mesta. 

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. 5/2004  
Z. z., 523/2004 Z. z. 

 

 Aktiva čná činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania 
pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Menšie obecné služby pre obec je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného 
občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych 
podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného 
prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu 
vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, 
rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na 
rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 

Menšie obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite 
najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, s možnosťou 
jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. 

  

 V súčasnosti organizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 
zabezpečuje zamestnanec mesta na odbore všeobecnej a vnútornej správy MsÚ. 

 Vzhľadom k tomu, že Technické služby mesta Rožňava sú správcom verejných 
priestranstiev, verejnej zelene a miestnych komunikácií, navrhujeme z dôvodu zefektívnenia, 
lepšej koordinácie a racionalizácie organizácie aktivačnej činnosti túto zahrnúť do predmetu 
činnosti Technických služieb s účinnosťou od 1. 7. 2018. 

 Preradenie prevádzky všešportového areálu z podnikateľskej do hlavnej činnosti 
Technických služieb je potrebné z dôvodu, že prevádzka všešportového areálu dlhodobo 
vykazuje stratu (podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie nemôže byť stratová). 

 

 



  
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: 

14. 6. 2018 Odporučila schváliť predložený materiál 
a doplniť ho o preradenie prevádzky 
všešportového areálu z podnikateľskej do 
hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Rožňava s 
účinnosťou od 1.7.2018 (zapracované do 
návrhu na uznesenie). 
 

 


