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Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

Splnené uznesenia
326/2011

219/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.193/2011 zo dňa 13.6.2011 nasledovne:
zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k. ú. Rožňava, zapísané na
LV č.3001:
vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/290, 1861/294, 4084
kanalizačná prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/294, 1861/292, 4084
a 4085/1
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
prekládka VN na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/290 a 1861/294
VN prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/294, 1861/290 a 4084
elektrická NN prípojka na pozemku parc . č. KN-C 1861/294
v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s.,
telekomunikačná prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/290 a 1861/294
v prospech Slovak Telekom a.s.
plynová STL prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1861/293 a 4084
v prospech SPP distribučná a.s.
vnútroareálová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 1861/294
vnútroareálové osvetlenie na pozemku parc. č. KN-C 1861/294
vnútroareálový NTL rozvod plynu na pozemku parc. č. KN-C 1861/294
napojenie prístupu do objektu na miestnu komunikáciu na pozemku parc. č. KNC 4101/2 a 1861/294
vnútroareálový rozvod vody na pozemku parc. č. KN-C 4084
v prospech Kaltenecker s.r.o. Rožňava
ukladá
zabezpečiť uzavretie dodatku k zmluve o zriadení vecného bremena č.321/2011
a uzavretie zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so správcami
sieti
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia
SPLNENÉ: Zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná dňa 12.2.2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
účasť zástupcu mesta na dražbe konanej
súdnym exekútorom za účelom
kúpy častí pozemkov registra „E“ v k. ú.
Rožňava parc. č. 1523/3, 1524/3 a 1525/1
s výmerami spresnenými geometrickým
plánom do vlastníctva mesta
ukladá
poveriť zamestnanca mesta účasťou na dražbe
T: rok 2017
Z: prednostka MsÚ
SPLNENÉ: Novovytvorená parcela KN-C 5655/4 o výmere 3689 m2 je zapísaná na LV

č.3001 - vlastník mesto Rožňava. Uznesenie je splnené.

235/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Opravu siete VO nedotknutej rekonštrukciou
ukladá
1) zahrnúť do výdavkov v rozpočte 2017
Z: prednostka MsÚ
T: rok 2017
2) posúdiť rentabilnosť investície LED-ových a sodíkových svietidiel
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
3) vykonať revíziu nákladovej časti predložených dodávateľských prác a revíziu
osvetlení pri prechodoch pre chodcov vzhľadom na potrebu intenzívnejšieho
osvetlenia

Z: prednostka MSÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
SPLNENÉ: firma SAG Slovakia Košice ukončila opravu VO nedotknutou rekonštrukciou
v meste Rožňava v mesiaci november 2017

77/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.,
zverejnenie zámeru zámeny nasledovných pozemkov:
pozemok v k.ú. Nadabula, a to časť parc.č.KN E 670/1 trvalý trávny porast
s celkovou výmerou 20 708 m2 a časť z parc.č. KN E 647 orná pôda s celkovou
výmerou 3 748 m2, zapísaných an LV č. 2475 s výmerou upresnenou
geometrickým plánom vo vlastníctve mesta Rožňava pripadnú v prospech
GEMMA – LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 1634/5, Humenné
a
pozemky v k.ú. Rožňava novovytvorené parc.č. KN C 5655/5 zast. Plocha
s výmerou 992 m2 v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 11/12 k celku a KN C
5655/6 zast. Plocha s výmerou 2 5925 m2 zamerané geometrickým plánom č.
17.0004/2017 zo dňa 21.02.2017 vyhotoveným HRDLIČKA – Slovakia s.r.o.,
Košice vo vlastníctve GEMMA – LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 1634/5,
Humenné, pripadnú v prospech mesta Rožňava podľa § 9a, ods. 8, písm. e)
zák.č. 138/1991 Zb.., z dôvodu, že pozemky vo vlastníctve žiadateľa sú
potrebné pre mesto z dôvodu výstavby vjazdu do priemyselnej zóny
a zamieňané pozemky žiadateľ plánuje využiť na realizáciu projektu Obnovy
ťažby a spracovanie tetraedritových rúd z ložiska Strieborná žila v DP Rožňava
III., za podmienok, že uvedené nehnuteľnosti sa zamenia v pomere 1:1 v ich
hodnotách podľa znaleckých posudkov
ukladá
1.
zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností a vypracovanie
znaleckého posudku
T: do 15 dní od schválenia MZ a najbližšie zasadnutie MZ
2.
rokovať s obchodnou spoločnosťou GEMMA – LP, s.r.o., so sídlom
Osloboditeľov 1634/5, Humenné o odkúpení, rep. prenájme ostatných

pozemkov navrhnutých na zámenu a o vyriešení prístupu k pozemkom
vlastníkov nad vstupom do bane
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
SPLNENÉ: zámenná zmluva podpísaná dňa 12.2.2018

102/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
vyhovuje
Petícii za zadefinovanie zásad umiestňovania telekomunikačných zariadení na
území mesta Rožňava pri najbližšej zmene územného plánu mesta
ukladá
vypracovať Informačnú správu o finančných nákladoch spojených so zmenou
Územného plánu mesta Rožňava
T: 28.09.2017
Z: prednostka MsÚ
SPLNENÉ: V novembri 2017 sa opäť vyhlásilo VO na predmetnú zákazku, ktorá
bola úspešná. Najnižšiu cenovú ponuku dala Ing. arch. Ľubica Galajdová, Vyšná
Hutka . S menovanou bola podpísaná Mandátna zmluva dňa 29. novembra
2017 na sumu 2 850,00 € (nie je platcom DPH/. Zverejnená na webovom sídle
mesta dňa 19.12.2017. Mandatár sa v zmluve zaväzuje, že predmetné dielo
uskutoční do 31.03.2018, ak nebudú prerušené alebo zastavené správne
konania alebo konania podľa osobitných predpisov nezavinených mandatárom,
lehota spočíva (neplynie).

114/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
udeľuje
v zmysle § 42
Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta Rožňava:
p. Tiborovi Fabóovi
ukladá
zverejniť schváleného laureáta na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: Laureátovi Čestné občianstvo mesta Rožňava bolo ocenenie
odovzdané na slávnostnom zasadnutí MZ v Rožňave dňa 3. februára 2018
v priestoroch starobylej radnice pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky
o meste Rožňava

115/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
udeľuje
v zmysle § 43
Štatútu mesta Rožňava Cenu mesta Rožňava:
MUDr. Kláre Beshírovej
p. Štefanovi Fábiánovi
ukladá
zverejniť schválených laureátov na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: Laureátom boli najvyššie mestské ocenenia odovzdané
na
slávnostnom zasadnutí MZ v Rožňave dňa 3. februára 2018 v priestoroch
starobylej radnice pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste
Rožňava

121/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parciel parc.č.KN C 875/162 a parc.č.KN C 4349/1 s výmerou upresnenou
geometrickým plánom (cca 2500 m2 ), pre Reformovanú kresťanskú cirkev
na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25, Rožňava
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
plánuje na predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska a ďalších
výchovnovzdelávacích zariadení za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 15 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ
3. žiadateľovi, t.j. Reformovanej kresťanskej reformovanej cirkvi na
Slovensku, Cirkevnému zboru Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25,
Rožňava vypracovať štúdiu rozmiestnenia zamýšľanej výstavby budov
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
SPLNENÉ: kúpna zmluva podpísaná dňa 12.01.2018, kúpna cena uhradená
dňa 06.02.2018

131/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
a) predaj stavebných odpadov po stavebnej činnosti mesta Rožňava – rekonštrukcia
námestia Baníkov v Rožňave za cenu 18499,99€ pre GEMMA-LP s.r.o., so sídlom
Osloboditeľov 1634/5, Humenné
b) zámenu nasledovných pozemkov v k.ú. Nadabula: novovytvorené parc.č.KN C
1101/11 ostatná plocha s výmerou 7604 m2,KN C 1103/9 trvalý trávny porast
s výmerou 198 m2, KN C 1103/10 trvalý trávny porast s výmerou 104 m2, KN C
1101/12 ostatná plocha s výmerou 214 m2, KN C 1102/3 zast.plocha s výmerou
87 m2, KN C 1103/7 trvalý trávny porast s výmerou 2726 m2 a KN C 1103/8
trvalý trávny porast s výmerou 711 m2 zamerané Geometrickým plánom
č.20/2017 zo dňa 28.3.2017 vyhotoveným MontanA Košice s.r.o., vo vlastníctve
mesta Rožňava pripadnú v prospech GEMMA-LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov
1634/5, Humenné v hodnote podľa Znaleckého posudku č.21/2017 zo dňa
3.6.2017 vyhotoveného Ing. Paulínou Černochovou t.j. 40 637,56 €
so
zachovaním terajšej cesty s tým, že GEMMA – LP s.r.o. so sídlom Osloboditeľov
1634/5, Humenné sa zaväzuje vystavať prístupovú cestu pre vlastníkov
a užívateľov okolitých pozemkov cez roklinu a týmto umožniť prístup
a
pozemky v k.ú Rožňava vo vlastníctve GEMMA- LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov
1634/5, Humenné novovytvorené parc.č. KN C 5655/5 zast.plocha s výmerou
992 m2 v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 11/12 k celku a KN C 5655/6
zast.plocha
s výmerou
2 592
m2
zamerané
Geometrickým
plánom
č.17.0004/2017 zo dňa 21.02.2017 vyhotoveným HRDLIČKA – Slovakia s.r.o.,
Košice v hodnote podľa ZP č.22/2017 zo dňa 3.6.2017 vyhotoveného Ing.
Paulínou Černochovou t.j. 59 137,46 €, pripadnú v prospech mesta Rožňava
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky vo

vlastníctve žiadateľa sú potrebné pre mesto z dôvodu výstavby vjazdu do
priemyselnej zóny a zamieňané pozemky žiadateľ plánuje využiť na realizáciu
projektu Obnovy ťažby a spracovanie tetraedritových rúd z ložiska Strieborná žila
v DP Rožňava III., s tým, že mesto uhradí rozdiel v cene zamieňaných
nehnuteľností
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej a zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: zámenná zmluva podpísaná dňa 12.2.2018

161/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
časť z parcely parc.č.KN E 2353 zast.plocha s výmerou 240 m2, podľa § 9a,
ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, pre MEK
ESTATE s.r.o., so sídlom Vysoká 34, Bratislava za nájom podľa Zásad pre
určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 15 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ
SPLNENÉ: nájomná zmluva podpísaná dňa 9.1.2018

164/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom nasledovných nehnuteľností v k.ú Rožňava:
-futbalové ihrisko na pozemku, par.č. KN C 517/1 ostatná plocha s výmerou 11 360
m², zapísané na LV č. 3001
- tribúna, súp.číslo 3853, postavená na pozemku, par.č. KN C 517/2,s výmerou 284
m², zapísaná na LV č. 6113
-budova, súp. číslo 3854, postavená na pozemku, par.č. KN C 520/13,s výmerou 125
m² zapísaná na LV č. 6113
-pomocné ihrisko, postavená na časti par.č. KN E 1451/11 s výmerou 8219 m²,
zapísané na LV č. 2080
a nasledovných nehnuteľností v k.ú. Nadabula:
-ihrisko, na pozemku, parc.č. KN C 582/3, s výmerou 11 480 m², zapísané na LV č.
2475
-prevádzková budova, na pozemku parc.č. KN C 132,s výmerou 439 m², zapísané na
LV č. 2475, z dôvodu, že žiadateľ chce podporiť športové talenty, vytvárať nové
športoviská a vytvárať vhodné materiálne a tréningové podmienky pre športovcov,
podľa § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre spoločnosť Občianske združenie DOVAJ – podpora športových
talentov, Čučma 151, 048 01 Rožňava na dobu určitú, na tri roky za nájomné vo výške
1,-€/rok
a
účelovú dotáciu vo výške 20 000,-€/rok pre spoločnosť Občianske združenie DOVAJ –
podpora športových talentov, Čučma 151, 048 01 Rožňava – na údržbu a opravu
areálu s tým, že vo vedení OZ Dovaj budú minimálne dvaja poslanci MZ
ukladá

zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 30 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ
SPLNENÉ: uznesenie oznámené TSM Rožňava 3.10.2017

167/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom časti pozemku zapísaného na LV č. 5716, k.ú. Rožňava,
parc. č. KN E 1813 zastavané plochy a nádvoria, na dobu neurčitú, pre
spoločnosť ISPA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava podľa § 9a) ods.9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., na ktorom sú umiestnené 2 ks jednostranných
reklamných stavieb a 1ks dvojstranných reklamných stavieb (5,10 x 2,40 m)
z dôvodu, že uvedená spoločnosť už má od roku 2005 prenajatý jeden
pozemok na rovnaký účel, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta podľa Čl. 3 písm. E bod 1 vo výške 1 146,60 €/rok.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 30 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ
SPLNENĚ: Nájomná zmluva č.696/2017 podpísaná 1.11.2017

182/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s tým, aby primátor mesta udelil Ing. Jurajovi Balážovi, poslancovi MZ v Rožňave,
prokúru počas neprítomnosti konateľky MTVŠ, s.r.o. Rožňava Bc. Martiny Molčanovej
z dôvodu čerpania materskej dovolenky
odvoláva
Ing. Juraja Baláža z funkcie člena Dozornej rady MTVŚ, s.r.o. Rožňava dňom
30.09.2017
volí
Mgr. Eduarda Mihóka, poslanca MZ v Rožňave za člena Dozornej rady MTVŚ, s.r.o.
Rožňava dňom 01.10.2017
T: ihned
Z: prednostka MSÚ
SPLNENÉ: uznesenie bolo zmenené na rokovaní MZ 30.11.2017 uznesením
č.233/2017

196/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorených parciel:
- parc.č.KN C 875/680 ostatná plocha s výmerou 2 714 m2
- parc.č.KN C 4349/16 zast.plocha s výmerou 268 m2 podľa Geometrického
plánu č.65/2017, vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán so sídlom
Šafárikova č.116, Rožňava
- parc.č.KN C 875//681 ostatná plocha s výmerou 437 m2
- parc.č.KN C 4349/17 zastavaná plocha s výmerou 223 m2 podľa
Geometrického plánu č.68/2017 zo dňa 4.10.2017 vyhotoveného Ing. Tiborom
Takáčom – Geoplán so sídlom Šafárikova č.116, Rožňava

podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemky
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
plánuje na predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska a ďalších
výchovnovzdelávacích zariadení, pre Reformovanú kresťanskú cirkev na
Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25, za cenu:
podľa Znaleckého posudku č. 170/2017 zo dňa 31.8.2017 a Dodatku č.1 zo dňa
5.10.2017 vo výške 36 100,- € za nasledovných podmienok:
- na pozemku mesta, časti parc.č.KN C 4349/1 vybudujú chodník
( pokračovanie existujúceho chodníka pred školou )
- detské ihrisko, ktoré bude postavené na časti predmetných pozemkoch bude
prístupné verejnosti
- odstavné plochy si zabezpečí kupujúci v rámci realizácie projektu
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: kúpna zmluva bola podpísaná dňa 12.1.2018, kúpna cena uhradená dňa
6.2.2018

201/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
volí
poslanca mestského zastupiteľstva v Rožňave p. Ľubomíra Takáča za člena:
1) Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
2) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi
mesta
Uznesenia boli zaslané všetkým dotknutým osobám, komisie sa upravili
v zmysle uznesenia so všetkými z toho vyplývajúcimi úkonmi

202/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Centra voľného času,
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení Centra voľného času, Ulica pionierov
1, Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, Rožňava,
ukladá
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 12. 12. 2017
SPLNENÉ: VZN bolo uverejnené 11.12.2017

204/2017

Mestské zastupiteľstvo: v Rožňave
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2017: ako vyrovnaný
rozpočet

z toho:

rozpočet
bežné príjmy

rozpočet

14 052 152 bežné výdavky

schodok prebytok +

13 791 318

260 834

kapitálové príjmy

493 060 kapitálové výdavky

813 447

-320 387

fin. operácie - príjmy

913 537 fin. oper. - výdavky

853 984

59 553

15 458 749

0

celkom

15 458 749

0

1) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie
rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového
rozpočtu :
Krytie:
bežné výdavky - školy

rozpočet
4 061 934

kryté:
- bežné príjmy na školy - PK
- FO - príjmy - dotácie r. 2016
prebytok +, schodok bežné výdavky - ostatné

4 004 186
57 748
0
9 729 384

kryté:
- bežné príjmy

10 047 966

prebytok z roku 2016 byty

52 390

- FO - príjmy - rok 2016

15 040

prebytok +, schodok kapitálové výdavky

386 012
813 447

kryté:
- kapitálové príjmy
prebytok z roku 2016 - dotácie
- FO - príjmy - úvery
prebytok z roku 2016 - RF a FRB
prebytok +, schodok FO - výdavky
kryté:
bežné príjmy

493 060
40 000
392 636

355 723
467 972
853 984

finančné príjmy
kapitálové príjmy
prebytok +, schodok -

Celkom

-853 984

0

s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok
2017
a ukladá
a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov
a príspevkovej organizácii Technické služby zmenu sumy príspevku na rok 2017
SPLNENÉ: zmena rozpočtu nahratá do RISSAM 15.12.2017, oznámenia pre RO a PO
boli zaslané listami zo dňa 5.12.2017

205/2017

206/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1/ s c h v a ľ u j e „Zásady participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“
2/ s c h v a ľ u j e maximálny finančný rámec na jeden predložený projekt 50 % z
celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet na príslušný rok
3/ s c h v a ľ u j e témy pre participatívny rozpočet v roku 2018: verejné
priestranstvá
4/ s c h v a ľ u j e hlavného koordinátora pre participatívny rozpočet Mgr. Dionýza
Keménya
SPLNENÉ: Zásady boli zaslané zamestnancom 15.12.2017 ako aj p. Krišťákovi na
zverejnenie, plnenie uznesenia v ďalšom období zástupcom Mgr. Keményom

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017 v bode 4 nasledovne:
tvorbu rezervného fondu v sume 412 465,13 € a jeho použitie na kapitálové
výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 194 978,13 €
a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2017 v sume
217 487 €
SPLNENÉ: zaúčtované v mesiaci december 2017
207/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
udeľuje

v zmysle § 43
Štatútu mesta Rožňava Cenu mesta Rožňava:
plk. Ing. Jánovi Egrimu, In memoriam
ukladá
zverejniť schválených laureátov na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: Manželka oceneného cenu prevzala na slávnostnom zasadnutí MZ
v Rožňave dňa 3. februára 2018 v priestoroch starobylej radnice pri príležitosti
výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava

208/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
udeľuje
v zmysle § 42

Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta Rožňava:
Kálmánovi Tichymu, In memoriam
MVDr. Ladislavovi Husárovi
ukladá
zverejniť schváleného laureáta na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní od schválenia MZ

SPLNENÉ: Laureátom najvyššie mestské ocenenia boli odovzdané na slávnostnom
zasadnutí MZ v Rožňave dňa 3. februára 2018 v priestoroch starobylej radnice pri
príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava, cenu za Kálmána Tichyho in
memoriam prevzala najbližšia príbuzná Ing. Katarína Sekanová z Košíce
215/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísanej na LV č. 3001, časť parcely parc.č.
KN C 2081/140 zastavaná plocha
SPLNENÉ: uznesenie oznámené dňa 8.12.2017

221/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN E
2353 zast.plocha s výmerou 240 m2, podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991
Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, pre MEK ESTATE s.r.o., so sídlom
Vysoká 34, Bratislava za nájom podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
t.j. vo výške 121,68 €/rok na dobu neurčitú od 1.12.2017
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2017
SPLNENÉ: Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 9.1.2018

222/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s podnájmom nebytových priestorov s výmerou 20 m2 v priestoroch Turistickej
informačnej kancelárie na Nám. baníkov 32 v Rožňave pre Občianske združenie MAS
Gemer – Rožňava do 2. 6. 2019 za nájomné vo výške 1,- euro ročne,
ukladá
zaslať písomný súhlas s podnájmom nebytových
priestorov spoločnosti ENVILAW s. r. o.
T: do 12.12.2017

Z: prednostka MsÚ
2. s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov v Turistickej
informačnej kancelárii na Námestí baníkov 32 v Rožňave s výmerou 20 m2 od
3.6.2019 na dobu neurčitú pre Občianske združenie MAS Gemer Rožňava, Námestie
baníkov 32, 048 01 Rožňava podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.,
z dôvodu, že mesto Rožňava je jedným zo zakladajúcich členov tohto občianskeho
združenia, za nájomné vo výške určenej podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného
za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
T: do 15.12.2017
Z: prednostka MsÚ
Ad. 1/ SPLNENÉ: súhlas bol zaslaný dňa 15.12.2017
Ad. 2/ SPLNENÉ: zámer bol zverejnený dňa 15.12.2017

223/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 182/2017
nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. súhlasí s tým, aby primátor mesta v pôsobnosti valného zhromaždenia
spoločnosti Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava
a) odvolal Zoltána Bekeho z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mestské
televízne štúdio, s. r. o. Rožňava
b) udelil Ing. Zoltánovi Bekemu, poslancovi MZ v Rožňave, prokúru počas
čerpania materskej dovolenky konateľky spoločnosti Mestské televízne štúdio,
s. r. o. Rožňava Bc. Martiny Molčanovej
c) menoval Mgr. Eduarda Mihóka, poslanca MZ v Rožňave do funkcie člena
dozornej rady uvedenej spoločnosti,
2. žiada primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti
T: do 15. 12. 2017.
SPLNENÉ: Valné zhromaždenie MTVŚ, s.r.o. sa konalo dňa 15.12.2017

225/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
uznesenie MZ č. 66/2017 zo dňa 27.04.2017, ktorým bol schválený priamy predaj
pozemku mesta v k.ú. Rožňava , pre Ladislava Sztupáka, bytom Edelényska 40,
Rožňava
ukladá
zabezpečiť oznámenie o zrušení uznesenia
T: do 20.12.2017
Z: prednostka MsÚ

SPLNENÉ: uznesenie oznámené dňa 8.12.2017

226/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku
ozvučenie s programovaním skladieb – „Banícky orloj“ v nadobúdacej hodnote
3 752,- €, do správy
Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01.12.2017

ukladá
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do správy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.12.2017
SPLNENÉ: protokol podpísaný dňa 8.12.2017
229/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. odvolanie Mgr. Milana Capáka ako zástupcu zriaďovateľa z Rady školy pri ZŠ akad.
Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave
2. delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad.
Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave
ukladá
oznámiť znenie uznesenia rade školy a riaditeľovi ZŠ
T: do 10 dní od schválenia
Z: prednostka MsÚ
SPLNENÉ: v zmysle ukladacej časti bolo uznesenie zaslané Mgr. Milanovi
Capákovi, p. Ľubomírovi Takáčovi a riaditeľovi školy a Rade školy pri
Základnej škole akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave.

Uznesenia z roku 2011, ktoré ostávajú v evidencii
276/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ukladá
1. verejným obstarávaním zabezpečiť riešenie štúdie odvodnenia banských
a povrchových vôd z pozemkov v m.č. Nadabula
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 31.12.2011
Výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia nie sú na to
zamerané

Uznesenia z roku 2012, ktoré ostávajú v evidencii
53/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o neúspešných obchodných verejných súťažiach na predaj
majetku mesta
ukladá
predložiť podmienky OVS na predaj reklamného pútača do orgánov mesta
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : máj 2012
Bola vypracovaná PD na premiestnenie reklamného pútača. Prebieha konanie na
odstránenie stavby a následne bude požiadané o vydanie stavebného povolenia.

205/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informáciu ohľadne lesa o výmere 21 ha , ktorý sa nachádza v Obore
ukladá
1. vypovedať Zmluvu č. 1/1995 zo dňa 14.3.1995 o prenájme
poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nachádzajúcej sa v k.ú. Nadabula, ktorá
zasahuje do obory Betliar
2. vyzvať listom nájomcu, aby sa zdržal akejkoľvek hospodárskej činnosti na
prenajatej poľnohospodárskej a lesnej pôde
1. nájsť spôsob vypovedania zmluvy č. 11925/06-230 o nájme výkonu práva
poľovníctva, v poľovnom revíri Zverník Betliar s nájomcom Lesy Slovenskej
republiky š.p. Banská Bystrica, zo dňa 16.11.2006 alebo rokovať o zmene
finančných podmienok – výške nájmu
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : 1-2 : ihneď
3 : najbližšie zasadnutie MZ
Dňa 02.03.2017 bol s Občianskym poľovníckym združením Rožňava podpísaný
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného revíru č.45 Rožňava

Uznesenia z roku 2014, ktoré ostávajú v evidencii
71/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o výsledku vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly
Košice za účelom overenia a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami pri poskytnutí účelovej
dotácie na realizáciu stavby „ Priemyselná zóna Rožňava „
ukladá
3.uplatniť právnu zodpovednosť za porušenie povinností voči zodpovedným
zamestnancom a osobám podľa osobitných predpisov
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2014
Vedenie mesta sa oboznámilo so stanoviskom právneho zástupcu mesta, ktorý
bude vo veci konať v súlade s jeho závermi

72/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s poslaneckým návrhom Cyrila Motyku : riešiť parkovacie plochy na sídliskách
v meste Rožňava
nesúhlasí
s jeho návrhom na odpredaj pozemkov v okolí sídlisk a obytných domov pre
občanov, alebo majiteľov priľahlých nehnuteľností, za účelom zriadenia
parkovísk na vlastné náklady
ukladá
vypracovať zoznam vhodných lokalít na vytvorenie spevnených plôch vhodných
na parkovanie osobných automobilov, ktorý bude slúžiť ako podklad na
vypracovanie štúdie. Zabezpečiť verejné obstarávanie pre vypracovanie štúdie
overenou autorizovanou osobou. Prednostne riešiť v štúdii sídlisko JUH
a náklady spojené s výstavbou zakotviť do rozpočtu na ďalšie roky /2015
a ostatné roky/
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : 31.12.2014
Špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie po odstránení nedostatkov
na žiadosť mesta vydal dňa 11.12.2017 stavebné povolenie pre stavbu „
Rožňava – parkovacie plochy na 4 – pruhovej komunikácii Alej Jána Pavla II

130/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Petra Marka na oživenie funkčnosti fontány v jazierku
Póschovej záhrady a ošetrenie bronzovej sošky
ukladá
zabezpečiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu pre vodo a elektro
inštaláciu
Zodpovedná : prednostka MsÚ

Termín : jún 2015
Naďalej sledujeme vyhlásenie vhodnej výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z vhodných zdrojov, resp.
inej pomoci / ESIF/

Uznesenia z roku 2015, ktoré ostávajú v evidencii
50/2015

99/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ukladá
- mestskému úradu vypracovať koncepciu rekonštrukcie všetkých
materských škôl na území mesta s vyčíslením finančných nákladov
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 30.6.2015
mestskému úradu prehodnotiť priestory v ktorých v súčasnosti prebieha
výchovno-vzdelávací proces detí materských škôl a navrhnúť
optimalizáciu siete materských škôl podľa potreby, ekonomických
ukazovateľov a kapacitných možností
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Uznesenie bolo zmenené a doplnené uznesením č. 99/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave
Mení text bodu 3 ukladacej časti U MZ č. 50/2015 nasledovne :
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu prehodnotiť priestory v ktorých
v súčasnosti prebieha výchovno-vzdelávací proces detí materských škôl a pripraviť na
júnové zastupiteľstvo materiál na optimalizáciu siete materských škôl. V rámci
racionalizačných opatrení
• presťahovať deti a zamestnancov MŠ Ul. pionierov do zrekonštruovaných
priestorov MŠ Vajanského
• MŠ Ul. pionierov vyradiť zo siete škôl a školských zariadení
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Úloha trvá, pripravuje sa VO
103/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e n a v e d o mi e
správu o vypracovaní Programu rozvoja mesta 2015 –2020 (2022).
schvaľuje
• Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
• Profil mesta, 2014 (analýza)
• Stratégiu rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 až 2020 výhľadovo do konca roku
2022 a mechanizmus jej realizácie
• Akčný plán na roky 2015 – 2017
ukladá
1. zaviesť mechanizmus realizácie rozvojového dokumentu mesta do činností
samosprávy mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín .: 2015-2020
2. dopracovať akčný plán ako podklad pre programový rozpočet na roky 2016 až 2018
Zodpovedná : prednostka MsÚ

Termín .: 2016-2018
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2017 je prílohou základného rozvojového
dokumentu mesta Program rozvoja mesta Rožňava na obdobie rokov 2015 - 2020
(2022). Tento materiál je východiskom pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky zo zdrojov EŠIF, dotácií alebo rôznych grantov z dôvodu plnenia cieľov,
zadefinovaných v Programe rozvoja mesta Rožňava.
Pripravuje sa dopracovanie akčného plánu na roky 2018-2020 v súlade so
schváleným Programom rozvoja mesta 2015-2020 (2022).

171/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 129/2015 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje postup pri majetkoprávnom
usporiadaní telocvične súp. č. 226 pri Strednej odbornej škole obchodu a
služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava, podľa uznesenia MZ č. 172/2013 a
zároveň ponuku na predaj uvedenej nehnuteľnosti Košickému samosprávnemu
kraju za cenu podľa znaleckého posudku,
ukladá
uznesenie MZ oznámiť Úradu Košického samosprávneho kraja
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 14 dní od schválenia
Dňa 8.11.2017 bola KSK zaslaná písomná urgencia, dňa 16.11.2017 nám bol doručený
znalecký posudok na budovu multifunkčnej telocvične ( 1 873 491,- eur). Vec budeme
ďalej riešiť po vytvorení nových komisií Zastupiteľstva KSK.

225/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
kúpu pozemkov v k.ú. Rožňava KN-C parc. č. 2226/10 zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 127 m2 a KN-C parc. č. 2226/18 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55
m2, zapísaných na LV č. 4496, ktoré sú vo vlastníctve nezistenej vlastníčky Lívie
Darmovej, rod Rutkayovej, v správe Slovenského pozemkového fondu, za cenu 20
€/m2, t.j. spolu za 3640,- eur
ukladá
1. uzavrieť kúpnu zmluvu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 120 dní od schválenia
2. po nadobudnutí pozemkov do vlastníctva mesta rokovať o ich zámene s Košickým
samosprávnym krajom
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Dňa 8.11.2017 bola KSK zaslaná písomná urgencia. V liste zo dňa 14.11.2017 KSK
uvádza, že zoznam nehnuteľností, ktoré by mohli byť predmetom zámeny za
pozemky vo vlastníctve mesta, nám bude predložený pravdepodobne začiatkom
roka 2018. Vec budeme ďalej riešiť po vytvorení nových komisií Zastupiteľstva
KSK.

237/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
nevyhovuje
Petícii za opravu cesty vedúcej k zariadeniu pre Seniorov
ukladá
mestskému úradu pokračovať v rokovaniach so spoluvlastníkmi nehnuteľností tak, aby
bolo možné využiť európske fondy na rekonštrukciu tejto cesty
Zodpovedná : prednostka MsÚ
T.č. vedie mesto súdny spor so Zariadením pre seniorov J. Schoppera, n.o. o plnenie
povinností ( komplexnú opravu cesty vedúcej k uvedenému zariadeniu), lesná cesta na
Gulyapalag je vo vlastníctve mesta, v správe TSM Rožňava, k 1.2.2018 stav nezmenený

Uznesenia z roku 2016, ktoré sú vedené v evidencii
65/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely
parc. č. KN C 1969/127 zastavaná plocha s výmerou 40 m2, pre p. Štefana
Polyáka, Rudnianska 329 Brzotín, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto predmetný pozemok nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, za
cenu podľa Znaleckého posudku č. 33/2016 zo dňa 28.02.2016,
vyhotoveného Ing. Igorom Molitorisom, t. j. za cenu 610,- €. Všetky náklady
súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy po predložení súhlasu všetkých
vlastníkov susediacich garáží
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní po predložení súhlasu od vlastníkov susediacich garáží
Kupujúci nedoložil súhlas vlastníka susediacich garáží.

137/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k. ú. Rožňava parcele parc. č. KN C
7336/5 ostatná plocha s výmerou 2613 m2 zapísanej na LV č. 5716 a to strpieť umiestnenie
NN prípojky na slúžiacom pozemku ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť
vstup a vjazd na slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
predmetnej NN prípojky a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone
jeho práv z vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská
31, Košice, za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Všetky náklady
spojené so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ.
ukladá
1/ zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 15 dní od odporúčania komisie výstavby
2/ rokovať o majetko-právnom usporiadaní časti pozemku vo vlastníctve žiadateľa, na
ktorom je plánovaná komunikácia podľa platného územného plánu mesta
Zodpovedná: prednostka MsÚ
Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
1.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je pripravená na podpisSPLNENÉ: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná dňa
14.10.2015
2.na septembrové zasadnutie MZ bude predložený materiál na majetkoprávne
usporiadanie časti pozemku – MZ uznesením č. 179/2016 schválilo odkúpenie pozemkov
od p. Tindura za cenu 8,00€/m2, uznesenie bolo oznámené listom dňa 12.10.2016,
vyjadrenie k výške kúpnej ceny p. Tindúr do 23.11.2016 nepredložil, ani napriek viacerým
výzvam sa nevyjadril k výške kúpnej ceny

Spis bol v mesiaci január 2018 odovzdaný JUDr. Torokovi za účelom ďalšieho
riešenia

158/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj podielu k pozemku v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č.4556,
parc.č. KN E 839 záhrady s celkovou výmerou 1352 m2 a to vo výške
spoluvlastníckeho podielu 16/72 k celku podľa § 9a, ods.8 písm.c
zák.č.138/1991 Zb. pre Jána Krištófa bytom Ul. Sama Czabana č.2, Rožňava,
za cenu 11,50 €/m2 t.j. za cenu 3 455,- €.
Všetky náklady súvisiace s predajom
bude znášať kupujúci
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
MZ na zasadnutí dňa 28.9.2017 stiahlo z rokovania materiál – návrh na zrušenie uznesenia,
Čo bolo oznámené listom zo dňa 1.10.2017, žiadateľ zatiaľ nepodpísal kúpnu zmluvu. Na
februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál na zrušenie tohto uznesenia.

174/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E
1873/1 orná pôda s celkovou výmerou 160 m2 v podiele 5689/20521 zapísaného
na LV č.2195 a parc.č.KN E 1872/2 orná pôda s celkovou výmerou 67 m2 v podiele
566/1941 zapísaného na LV č.2196, do majetku mesta od Róberta Répássyho
bytom Ul.P.Dobšinského č.21, Rožňava za cenu 7,-€/m2
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
SPLNENÉ: kúpna zmluva podpísaná dňa 14.10.2016, kúpna cena uhradená dňa 21.10.2016
2. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.KN
E1873/3 zast.plocha s výmerou 243 m2, zapísaného na LV č.6172, do majetku mesta
od Kesko Mobil s.r.o., so sídlom Šafárikova č.4, Rožňava za cenu 7,-€/m2
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 10.10.2016, kúpna zmluva je pripravená na podpis,
predávajúci ju zatiaľ nepodpísal
3. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E
1872/6 zast.plocha s výmerou 88 m2, zapísaného na LV č. 4764, do majetku mesta
od Petra Vojtechovského bytom Páterova č.35, Rožňava za cenu 7,-€/m2
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy

Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 10.10.2016, kúpna zmluva je pripravená na podpis,
predávajúci ju zatiaľ nepodpísal
4. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E
1872/5 zast.plocha s výmerou 74 m2 , zapísaného na LV č.4763, do majetku mesta
od Štefana Szabóa bytom Páterova č.33, Rožňava za cenu 7,-€/m2
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 10.10.2016, kúpna zmluva je pripravená na podpis,
predávajúci ju zatiaľ nepodpísal
5. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.K E 1872/4
zast.plocha 64 m2, zapísaného na LV č.4762 od Evy Divokovej bytom Letná č.34,
Rožňava v podiele 1/6, Heleny Repkovej bytom Jiráskova č.24, Trnava v podiele
1/6 a od Eriky Lörinczovej bytom Kyjevská č.3 Rožňava v podiele 1/6 za cenu 7,€/m2
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 10.10.2016, kúpna zmluva je pripravená na podpis,
predávajúci ju zatiaľ nepodpísal
6. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E
1872/3 zast.plocha s výmerou 59 m2, zapísaného na LV č. 4761 do majetku mesta,
od Heleny Badinovej bytom Letná č.339 Plešivec v podiele 1/2 a Marty Kačalovej
bytom Čučmianská č.10, Rožňava v podiele 1/2 za cenu 7,-€/m
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Splnené: kúpna zmluva bola podpísaná dňa 23.11.2016, kúpna cena bola uhradená dňa
12.12.2016
Na februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál na zrušenie nesplnenej časti
uznesenia

175/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, časť parc.č.KN C
875/665 zast.plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom, zapísaného na
LV č. 1185 do majetku mesta, od Marty Kery bytom Košická č.27, Rožňava
v podiele 1/2 a Marie Kery bytom DR., Feichtetstr. 25, Pocking, Nemecko
v podiele 1/2 za cenu 7,-€/m2 Všetky náklady súvisiace s kúpu bude znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
2. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ

T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2. do 10 dní od predloženia geometrického plánu
SPLNENÉ: kúpna zmluva bola podpísaná 10.07.2017, kúpna cena uhradená dňa 19.7.2017
3. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, časť parc.č.KN C
875/666 záhrada s výmerou upresnenou geometrickým plánom, zapísaného na LV
č. 1161 do majetku mesta, od Štefana Baloga a Eriky Balogovej bytom Záhradnícka
č.15 Rožňava za cenu 7,-€/m Všetky náklady súvisiace s kúpu bude znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
2. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2.do 10 dní od predloženia geometrického plánu
Splnené: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 13.01.2017, kúpna cena bola uhradená
dňa 26.01.2017
3. zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: pozemok, časť z parc.č.KN C 875/667 záhrada zapísanej na LV č.1161 o výmere
upresnenej geometrickým plánom vo vlastníctve Ing. Edity Piaterovej bytom Ul.
záhradníckej č.7,Rožňava pripadne v prospech mesta Rožňava a - pozemok,
parc.č.KN C 875/256 zast.plocha s výmerou 65 m2, zapísaný na LV č.3001 vo
vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. Edity Piaterovej bytom Ul.
záhradníckej č.7,Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu,
že pozemok mesta sa nachádza vo dvore žiadateľky a pozemok vo vlastníctve
žiadateľky sa nachádza pod miestnou komunikáciou s tým, že na pozemok
parc.č.KN C 875/256 sa zriadi vecné bremeno spočívajúce v strpení stĺpu
verejného osvetlenia Všetky náklady súvisiace s predmetnou zámenou bude
znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
2. do najbližšieho zasadnutia MZ
Zámenná zmluva je pripravená na podpis, žiadateľka ju zatiaľ nepodpísala

179/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odkúpenie pozemkov v k.ú. Rožňava, časti parciel upresnených geometrickým
plánom a to parc.č. KN C 7338/2 t.t.p., od Mareka Tindúra bytom Ul. Z.Fábryho
č.24, Rožňava a Ing. Martiny Tindúrovej bytom Edelényska č.3 Rožňava, za
cenu 8,-€/m2
parc.č. KN C 7338/1 t.t.p., od Štefana Fazekaša bytom Jovická č.36, Rožňava
a parc.č.KN C 7339 t.t.p., od Etely Fazekašovej bytom Ul. Sama Czabana č.4,
Rožňava za cenu 8,-€/m2, za účelom vydania územného rozhodnutia na
výstavbu miestnej komunikácie
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu

2. zabezpečiť uzavretie kúpnych zmlúv
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností
Uznesenie MZ oznámené listami zo dňa 10.10.2016, Štefan Fazekaš a Etela Fazekašová
súhlasia s kúpnou cenou, Marek Tindúr sa zatiaľ nevyjadril ku kúpnej cene ani napriek
viacerým výzvam

220/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom budovy „Jánova chata“ súp. č. 3728 na parcele KN-C č.
6080/2 v k.ú. Rožňava na dobu určitú do 23.5.2029 pre Občianske
poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, 048 01 Rožňava podľa § 9a)
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že Občianske poľovnícke
združenie Rožňava uvedenú budovu od roku 1994 užíva, udržiava a zveľaďuje
na vlastné náklady, za nájomné vo výške 100,- eur/rok,
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 20 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ
ukladá
zriadiť komisiu zloženú zo zamestnancov Mestského úradu v Rožňave, členov
komisií finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a komisie
výstavby, územného plánovania, ŽP a MK pri MZ v Rožňave za účelom
obhliadky objektu „ Ďurova chata“ , zistenia skutkového stavu a určenia
ďalšieho postupu
Z: prednostka MsÚ
P: do najbližšieho zasadnutia MZ
Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 07.02.2018 rokovala
a predmetný bod sa presúna na nasledujúce zasadnutie a do tej doby sa jej
predloží na posúdenie upravená štúdia vypracovaná p. Tešlárom aj
s orientačným rozpočtom

222/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
a/ premiestnenie reklamného pútača 8M 2 x 3,6x9,6 m z Ulice košickej na
pozemok vo vlastníctve mesta v k.ú. Rožňava parc.č. KN C 2086/257 zast.

plocha s výmerou 6 038 m2
b/ protokolárne odovzdanie Reklamného pútača 8M 2x 3,6 x 9,6 m do správy
pre Technické služby mesta Rožňava
ukladá
a/ do rozpočtu mesta na rok 2017 zapracovať náklady na premiestnenie
predmetného reklamného pútača
b/ vypracovať protokol o odovzdaní majetku do správy
Z: prednostka MsÚ
T: a/ rok 2017
b/ po premiestnení pútača
Protokol o odovzdaní majetku do správy bude vyhotovený až po
premiestnení pútača na pozemok mesta, prebieha konanie na vydanie
stavebného povolenia

233/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky
2016-2020 (2022)
ukladá
Monitorovať, vyhodnocovať a aktualizovať ho v súlade s Programom rozvoja
mesta na roky 2015-2020 (2022).
T: stály
Z: prednostka MsÚ
Splnené: Aktualizácia KPSS na roky 2016 – 2020 (2022) je zverejnená na
webovej stránke mesta. Monitoring a vyhodnocovanie sa bude realizovať spolu
s Programom rozvoja mesta na roky 2016 – 2020 a to nasledovne:
Monitoring realizácie: spravidla 1x ročne pred spracovaním návrhov na
rozpočet mesta na nasledujúce obdobie na úrovni orgánov samosprávy mesta
Vyhodnocovanie dosahovania cieľov stratégie: spravidla 1x za dva roky
a bude prezentované aj verejnosti
Naplánované aktivity v Komunitnom pláne budú zahrnuté do návrhu rozpočtu
mesta na roky 2018 – 2020.
Komunitný plán ako súčasť Programu rozvoja mesta na roky 2015 – 2020(
2022) bude vyhodnotený a aktualizovaný spolu s Programom rozvoja mesta na
roky 2015 – 1010 odborom zodpovedným za vyhodnotenie PRM

Uznesenia z roku 2017, ktoré sú vedené v evidencii
13/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parc.č.KN C 2081/141 s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Attilu
Sivoša bytom Mierova č.25 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
ukladá
1, od žiadateľa vyžiadať stanoviská správcov inžinierskych sietí o ich existencii na
predmetnom pozemku
2,zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
3, zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku

Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 31.12.2017
2. do 31.12.2017
3. do 31.1.2018
Žiadateľ zatiaľ nepredložil geometrický plán a znalecký posudok

14/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 04.07.2001 č. 151/2001
ukladá
oznámiť uznesenie Regionálnej rozvojovej agentúre Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia
Dňa 26.10.2017 sa mesto obrátilo so žiadosťou o pomoc na Úrad vlády SR, ktorý od
1.1.2017 prevzal riadenie regionálnych rozvojových agentúr, nakoľko riaditeľ Ing. Boldiš
na žiadne výzvy mesta za účelom vysporiadania vystúpenia mesta Rožňava z RRA
nereaguje od mája 2017, posledná výzva bola p. riaditeľovi zaslaná dňa 22.1.2018 .
V prípade opakovaného nereagovania bude mesto postupovať v zmysle platnej právnej
úpravy

28/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o „Ďurovej chate“,
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností zapísaných na LV č.
3001, k.ú. Rožňava, Obec Rožňava, Okres Rožňava,
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- parc.č. 6074/1 o výmere 3361 m2 zastavané plochy a nádvoria
- chata súpisné číslo 2286 postavená na parcele č. 6074/2na dobu neurčitú
pre Mestské lesy Rožňava, s.r.o., 048 01 Rožňava z dôvodu, že táto
mestská obchodná spoločnosť má prenajaté aj okolité pozemky, na ktorých

vykonáva predmet činnosti
ukladá
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke
SPLNENÉ: Zámer bol uverejnený dňa 07.03.2017
2/ zabezpečiť štúdiu na rekonštrukciu chaty a jej prerokovanie
v komisii výstavby, územného plánovania, ŽP a MK
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
Úloha trvá, zaradené do rozpočtu na rok 2018
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. dostali za úlohu zabezpečiť štúdiu. Za účelom ohodnotenia
Rekonštrukcie pristúpili k cenovým kalkuláciám, ktoré by zabránili ďalšiemu chátraniu.
Oprava strechy ( výmena krytiny, laťovania, poškod. Trámob, klamp. konštrukcie, oprava
komínov – 28 000,00 s DPH, výmena okien a dverí – 5 400,00, oprava podláh,
odizolovanie budovy, vykurovanie, omietky, nábytok – celková odhadovaná cena
80 – 100 000,00 €

29/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zámer výstavby obecných nájomných bytov s nižším štandardom
Rožňava a v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy sa uchádzať o
nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných
fondov, príp. iných verejných zdrojov
ukladá
vypracovanie projektovej dokumentácie
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od schválenie v MZ
V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP na tento účel, naďalej
sledujeme vyhlasované výzvy a v prípade vhodného zamerania sa budeme uchádzať
o finančné prostriedky na tento účel

31/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve
s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej
školy na ul. Vajanského v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
2. s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP s názvom „Rekonštrukcia materskej
školy na ul. Vajanského v Rožňave“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov žiadosti o NFP, maximálne však 25 000 EUR.

Po schválení projektu bola podpísaná dňa 16.11.2017 zo strany poskytovateľa

a 29.11.2017 za prijímateľa. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, č. zmluvy IROP-Z-302021H877-221-10 vo výške 447.492,80EUR so
spolufinancovaním vo výške 23.522,25 EUR
Po spracovaní rozpočtu a zohľadnení nových skutočností je výška neoprávnených
výdavkov 40.646,41 EUR.

34/2017

P.Č.

1.

2.

3.

4.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste
Rožňava podľa predloženého návrhu a stanovenia poradia opráv
chodníkov s doplnením opravy plochy pri Kalteneckeri na Ul.
zakarpatskej v Rožňave a vysprávok chodníkov na Ul. Šafárikovej od hotela
Empres po Zlatníctvo na Námestí baníkov a od obchodného domu Kocka po
Malý trh
ukladá
realizovať opravy a rekonštrukcie chodníkov podľa finančných možností v
roku 2017
Z: prednostka MsÚ
T: rok 2017

Chodník

chodník pri ZŠ
Zoltána Fábryho –
z bočnej strany od
TESCA k bytovým
domom na Ulici
Komenského:
chodník pred ZŠ
Zoltána Fábryho –
z prednej strany
v smere od TESCA
po hlavný vstup

Dĺžka

Šírka m2

Cena
dlažba
90
€/m2

Cena
asfalt
30
€/m2

32

2,50

80

7200

2400

23,50

2,10

49,40

4446

1482

chodník pred ZŠ
Zoltána Fábryho –
priestor od bytoviek
na Komenského
ulici po hlavný
vstup k ZŠ Z.
Fábryho:
chodník na
Komenského ulici –
ľavostranný
190

2,10

402,60 36234

12078

399

11970

35910

Povrcho
vá
úprava
chodník
ov
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér

Poradie
opráv

7

8

9

19

5.

6.

7.

8.

9.

10.

v smere od
bytových domov
Komenského ul. č.
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 až po
odbočku na
križovatku s ulicou
Čučmianska
chodník v severnej
časti Námestia
baníkov pred
katolíckym
kostolom v smere
k podchodu na
Kvetnú ulicu
pravostranný
chodník na Ulici
Námestie 1. mája pred Strednou
zdravotníckou
školou

ový
prístup
na
chodníky

29

3,50

101,50 9135

3045

89

2,30

204,70 18423

6141

1,50

45

4050

1350

1,50

117

10530

3510

1,80

160,20 14418

4806

chodník na
Hviezdoslavovej
ulici - ľavostranný
30
v smere od
Slovenskej pošty po
odbočku na
Vajanského ul
chodník na
Hviezdoslavovej
ulici - ľavostranný
78
v smere od odbočky
na Vajanského ul.
po odbočku na
Ulicu jarná
chodník na
Hviezdoslavovej
ulici – ľavostranný 89
v smere od
križovatky
Hviezdoslavova –
Zlatá až po odbočku
na Mierovú ulicu:
(oproti ZŠ na Zlatej
ulici)
. chodník na
Budovateľskej ulici
– ľavostranný

33

2,40

79,20

7128

2376

dlažba riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
dlažbariešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfaltriešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

asfaltriešiť
bezbariér

14

20

21

22

10

11

11.

12.

13.

14.

15.

16.

v smere od odbočky
z Jovickej ulice
(pred budovou
LESY SR) po
bytový dom
Budovateľská č. 1
chodník na
Budovateľskej ulici
– pravostranný
151
v smere od kotolne
TEKO-R s.r.o. po
križovatku (pri ZŠ
Pionierov):
Chodník na ulici
Krásnohorskej od
Pohostinstva Pavan
po železné schody –
východ na Slnečnú 180
ulicu
Šafárikova č. 35 po
ulicu Pionierov
smer PNS

80

chodník na
Šafárikovej ulici –
ľavostranný
v smere od odbočky
od Colného úradu
79
po odbočku
k Slovenskému
pozemkovému
fondu (trasa vedie
okolo Obvodného
pozemkového
úradu)
Chodníky na ulici
Okružnej č. 2, č. 4.
Č. 6, č. 8 z spredu
116

Chodníky na ulici
Okružnej č. 2, č. 4.
Č. 6, č. 8 zozadu

100

ový
prístup
na
chodníky

2,30

347,30 31257

10419

2,90

522,00 46 980 15 660

2,10

168,00 15 120 5 040

2,10

165,90 14931

4977

2,00

232,00 20 880 6 960

3,40

340,00 30 600 10 200

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový

Uroben
vG2016

Investíc
ia 2018

25

23

1

2

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Chodníky na ulici
Okružnej č. 10, č.
12. č. 14, z spredu

85

3,60

306,00 27 540 9 180

Chodníky na ulici
Okružnej č. 20. č.
22, č. 24 z spredu

110

2,00

220,00 19 800 6 600

45

2,10

94,50

210

2,90

609,00 54 810 18 270

65

2,20

143,00 12 870 4 290

66

3,20

211,20 19 008 6 336

chodník
z východnej strany
pred vstupom do
MŠ na Kyjevskej
ulici

111

3,00

333

29970

9990

. chodník vedúci od
Ulice Alej Jána
Pavla II. popri
bytovom dome
Kyjevská č. 15

58

2,50

145

13050

4350

Chodník vo
Veľkom parku od
radnice po bývalú
budovu OHS

Chodník od
Strednej odbornej
školy technickej ku
jedálni vedľa
budovy BELITA

Chodník na ulici od
ulici Okružnej č. 20
po stánok PNS

8 505

2 835

prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup

3

4

24

12

15

Uroben
ý 2016

13

24.

25.

26.

27.

28.

29.

chodník na
Záhradníckej ulici –
pravostranný
32,50
v smere od
bytového domu
Záhradnícka č. 4 po
odbočku na Jasnú
ulicu
chodník za
32,50
bytovým domom na
Záhradníckej ulici
č. 1 po Jasnú ulicu

chodník na Jasnej
ulici – pravostranný
v smere od odbočky 426
od Marikovszkého
ulice
po Jasnú
č. 27 (rodinný dom
Ing. Šímu):
ľavostranný
chodník na Ulici
Čučmianska dlhá
235
v smere od
Námestia baníkov
po križovatku
Čučmianska dlhá
a Špitálska

chodník pred
Spojenou školou
internátnou
v Rožňave na Ulici
zeleného stromu –
v smere od
parkoviska pred
Daňovým úradom
po vstupnú bránu
do Spojenej
internátnej školy
pravostranný
chodník
v Nadabulej
v smere od miesta
ukončenia novo

19

237,50

1,80

58,50

5265

1755

2,60

84,50

7605

2535

1,80

766,80 69012

1,50

4,30

1,40

352,50 31725

81,70

7353

332,50 29925

23004

10575

2451

9975

na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

16

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
dlažba riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

28

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

27

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup

29

26

30

30.

31.

zrekonštruovaného
chodníka, vedúceho
popri futbalovom
ihrisku, až po
koniec zástavby
rodinných domov
ľavostranný
chodník na
Rožňavskej Bani
v smere od
Združenej odbornej
školy po koniec
zástavby rodinných
domov
pravostranný
chodník na
Edelényskej ulici
od bytových domov
č. 36 až po č. 29
(jednosmerná ulica)

na
chodníky

535

1,40

749

67410

22470

asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky
asfalt riešiť
bezbariér
ový
prístup
na
chodníky

5

149

2,50

372,50 33525

11175

1,70

20

34,00

3 060

1 020

asfalt

17

33.

Odstavná plocha pri
ZŠ Pionierov na
vyloženie detí
0,90

66

59,40

5 346

1 782

asfalt

18

34.

Oprava plôch pri
Kaltenekri pri
bytových domoch na
ulici Zakarpatská č. 4,
6, 8, 10, 12, 14
Oprava chodníkov od
hotela Empres na
ulici Šafárikovej po
Zlatníctvo
Oprava chodníkov od
obchodného domu
Kocka po Malý trh

192,30 17 307 5 769

asfalt

470,00 42 300 14 100

dlažba

32.

35.

36.

Odstavná plocha pri
ZŠ Zlatá na vyloženie
detí

dlažba
286,00 25 740 8 580

pozn. uvedené ceny
sú orientačné bez
DPH
Spoločnosť IS Košice a.s. ukončila opravu chodníkov na základe schválenej
koncepcie opráv rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v mesiaci november 2017.
V hore uvedenej tabuľke sú žltou farbou označené opravené chodníky a ostatné
plochy. Ostatné nerealizované opravy z dôvodu vyššej moci ) nevyhovujúce
počasie na asfaltovanie), budú zahrnuté do návrhu opráv na rok 2018.

36/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán činnosti Mestskej polície Rožňava

6

na rok 2017
ukladá
navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Rožňave podľa finančných
možností mesta v budúcnosti na 20 – 23 a v súvislosti s tým riešiť aj
vyhovujúcejšie priestory pre Mestskú políciu v Rožňave
Ukladacia časť sa bude riešiť priebežne, podľa finančných možností mesta

37/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zakúpenie vozidla na prepravu osôb pre Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
ukladá
vypracovať plán modernizácie Mestských lesov Rožňava, s.r.o. na rok 2017
Z: konateľ Mestských lesov Rožňava, s.r.o.
T: do najbližšieho zasadnutia MZ

1.V súčasnom období sa realizuje verejné obstarávanie na nákup malého
nákladného vozidla na prepravu osôb
2.Výmena strešnej krytiny a oprava vstupnej miestnosti na chate Matúška –
zrealizované v mesiaci október 2017
3 . Riešenie rekunštrukcie chaty „ Ďurova osada „ –zatiaľ sa pristúpilo k
zabezpečeniu budovy pred nechceným vniknutím osôb do budovy a to zadebnením
dverí, okien a zároveň sa osadili výstražné označenia. Zároveň sa oslovili
podnikatelia zaoberajúci sa výmenou dverí a okien a opravou sriech za účelom
vypracovania orientačného nacenenia
4.Zakúpenie malého osobného terénneho vozidla – nezrealizované, ešte neuplynula
Predpokladaná doba výmeny vozidla

38/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zakúpenie nákladného vozidla prostredníctvom eurofondov
nezrealizované z dôvodu očakávanej výzvy z PPA v roku 2018, ktorá by mohla znamenať
úsporu 50% nákladov pri zakúpení tohto mechanizmu

47/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve
s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom „Obnova MsÚ v Rožňave,
zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita
životného prostredia
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie žiadosti o NFP na SO s názvom projektu „Obnova MsÚ v Rožňave,
zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy“ v rámci výzvy s kódom OPKZPPO4-SC431-2017-19;

-maximálne celkové spolufinancovanie projektu vo výške 114 075,05 EUR z celkových
oprávnených výdavkov 1 495 344,00 EUR, ako aj neoprávnené výdavky vo výške 0 EUR, o
ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory
energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu
finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu.
V súčasnosti stále prebieha odborné hodnotenie projektu, zároveň prebieha verejné
obstarávanie na dodanie stavebných prác

48/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve
s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy
na ul. Vajanského v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
2. s c h v a ľ u j e
-predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia materskej školy na ul.
Vajanského v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným
programom rozvoja mesta Rožňava;
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 23 552,26 EUR.
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava
Dňa 16.11.2017 bola podpísaná zo strany poskytovateľa a 29.11.2017 za prijímateľa Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy IROP-Z-302021H887-221-10 vo
výške 447.492,80EUR so spolufinancovaním vo výške 23.552,25 EUR

51/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vytvorením funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava
žiada
komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií pri MZ v Rožňave o vypracovanie kritérií na vyhlásenie
výberového konania
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 07.02.2018 odporúča návrh kritérií
ma obsadené funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava

56/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1/ predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania úveru z úverovej

zmluvy č. 755/2015/UZ zo dňa 7.7.2015 do 31.12.2018
2/ podpísanie dodatku k úverovej zmluve o termínovanom úvere
č.755/2015/UZ zo dňa 7.7.2015 ( predloženie termínu pre poskytnutie
peňažných prostriedkov z 30.9.2017 na 31.12.2018)
Po dohode s úverovou pracovníčkou banky, ktorá má na starosti mesto
Rožňava, žiadosť bude predložená v mesiaci jún 2017.
Žiadosť o predĺženie termínu čerpania úveru bola zaslaná listom zo dňa
21.06.2017, dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 5.9.2017

65/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Čučma, parcely
parc.č. KN E 2385 lesný pozemok s výmerou 850 m2 a to formou obchodnej
verejnej súťaže
ukladá
vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
predmetného pozemku mesta v k.ú. Čučma, parcely parc.č. KN E 2385
lesný pozemok s výmerou 850 m2
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
Materiál na schválenie podmienok OVS bude predložené na februárové
zasadnutie MZ

84/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemky v k.ú. Rožňava,
uvedených v dôvodovej správe s celkovou výmerou
514 m2, podľa
Geometrického plánu č.8/2017 zo dňa 20.3.2017 vyhotoveného Ing. Tiborom
Takáčom – Geoplán, s Lesmi Slovenskej republiky, OZ Rožňava so sídlom Jovická
2, Rožňava za ročný nájom vo výške 941,13 €
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu
Cyklochodník Rožňava
Listom zo dňa 10.08.2017 zaslali predbežný súhlas na užívanie pozemkov.
Nájomná zmluva bude uzavretá v termíne ako je to uvedené v ukladacej časti
uznesenia

85/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
navýšenie nájomného za nájom časti pozemku ( 2772 m2) z parc.č.KN E 1837
na sumu 1,831€/m2, t.j. na ročný nájom vo výške 5075,53€
ukladá

zabezpečiť vypracovanie dodatku k Nájomnej zmluve č.14/2010 zo dňa
26.01.2010
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Nakoľko cyklochodník nebude umiestnený na predmetnom pozemku, zatiaľ
dodatok k NZ nie je uzavretý

87/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Doplnenie bodu 3 uznesenia MZ č. 157/2016
nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
3.Zabezpečenie záväzku nehnuteľnosťou a určenie zabezpečenia záväzku voči
ŠFRB bytovým domom t.j. samotnou nehnuteľnosťou na ktorú budú finančné
prostriedky využité, t.j. Šafárikova č.101 , súpisné č. 470 v Rožňave.
Nachádzajúca sa v katastrálnom území Rožňava na pozemku C KN parc. č.
1943/10 o výmere 284 m2, zastavané plochy a nádvoria. Zapísané na LV 3001
pre mesto Rožňava ako bytovka .
Zároveň zriadenie záložného práva k týmto nehnuteľnostiam vkladom do
katastra nehnuteľností v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania IČO:
31749542, Lamačská cesta č.8 Bratislava 37 ako Záložného veriteľa na
zabezpečenie úveru veriteľa na základe Záložnej zmluvy 808/959/2016 na
sumu 180 388 € “
ukladá
Predložiť uznesenie MZ na Okresný úrad Rožňava, odbor katastrálny, na
povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech ŠFRB.
Rekonštrukcia budovy bola dňom 17.10.2017 ukončená a stavba protokolárne
odovzdaná, t.č. sa pripravuje uskutočnenie kolaudácie a vydanie kolaudačného
rozhodnutia, čaká sa na energetický certifikát.

88/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S.,a.s., Pekná
cesta 19, 831 05 Bratislava na území mesta RV v rozsahu ponuky VO-20170330
zo dňa 30. marca 2017 a navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti
FIN.M.O.S. vo forme nákupu 92 ks cenných papierov (akcii) v nominálnej
hodnote á 331,00 € v celkovej kúpnej cene 37818,00 € v rozsahu ponuky VO20170330 zo dňa 30. marca 2017
ukladá
1. Vyhlásiť verejné obstarávanie – priame rokovacie konanie
2. Zabezpečiť vypracovanie dodatku ku zmluve
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenie v MZ

V najbližšom období bude uzavretý dodatok k zmluve v rozsahu cenovej ponuky
a následne realizácia

95/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
s tým, aby zodpovední zamestnanci mesta priebežne sledovali vyhlasovanie
výziev na získavanie podpory v rôznych oblastiach a podľa potreby sa do nich
zapájali s konkrétnymi projektami v súlade s Programom rozvoja mesta
Rožňava 2015 – 2020 (2022)
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výziev
2. b e r i e n a v e d o m i e
prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu f
formou dotácie resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava
Prehľad aktuálnych výziev a databáza podaných projektov je na webovej
stránke mesta v časti Aktuálne výzvy. Priebežne sa dopĺňa a aktualizuje

96/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „ZŠ
akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZŠ akademika Jura Hronca
Rožňava - obstaranie IKT učebne“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
869,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava.
V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu

97/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „Základná
škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Základná škola Zoltána
Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo
výške 2 918,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava
V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu

98/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „Základná
škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Základná škola Zlatá ul. 2
Rožňava-jazyková učebňa a učebňa biológie“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci

-

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
3 478 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava
V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

99/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „ZŠ Ulica
pionierov Rožňava - obstaranie polytechnickej učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZŠ Ulica pionierov
Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
2 922,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava
V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu

119/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
parcely parc.č.KN C 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom
( cca 300 m2 ), pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja
bytom Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou, podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991
Zb.,
z dôvodu,
že
pozemok
mesto
nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu
podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 10 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ
Žiadateľ zatiaľ nepredložil geometrický plán a znalecký posudok

129/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava:
- parc.č.KN C 2161/294 zast.plocha s výmerou 36 m2, KN C 2161/295 zast.plocha
s výmerou 33 m2, KN C 2161/296 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/297
zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/298 zast.plocha s výmerou 35 m2, KN C
2161/299 zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 2161/300 zast.plocha s výmerou 40
m2, KN C 2161/301 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/302 zast.plocha
s výmerou 40 m2, KN C 2161/303 zast.plocha s výmerou 43 m2, KN C 2161/304
zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 2161/305 zast.plocha s výmerou 40 m2 , KN C
2161/306 orná pôda s výmerou 206 m2 a KN C 2161/348 orná pôda s výmerou 300
m2 zapísané na LV č.3118 vo vlastníctve Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava
so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava pripadnú v prospech mesta Rožňava a
- pozemok, časť z parc.č.KN E 2353 zast.plocha zapísanej na LV č.4493 o výmere
upresnenej geometrickým plánom vo
vlastníctve mesta Rožňava pripadne
v prospech Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20,
Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta
sa nachádza v tesnej blízkosti budovy vo vlastníctve žiadateľa a zamieňané pozemky
sú zastavané budovami vo vlastníctve mesta.
Náklady súvisiace so zámenou po vzájomnej dohode budú znášať spoločne žiadateľ
a mesto.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
3. do 30 dní od schválenia MZ

Návrh zámennej zmluvy je zaslaný na podpis Rímskokatolíckej cirkvi
130/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.nasledovnú zámenu pozemkov v k.ú. Rožňava:
pozemok, parc.č.KN C 875/256 zast.plocha s výmerou 65 m2, zapísaný na
LV č.3001 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. Edity
Piaterovej bytom Ul. záhradnícka č.7,Rožňava a pozemok novovytvorená
parcela parc.č.KN C 875/679 zast.plocha s výmerou 14 m2 podľa
Geometrického plánu č.36 210 161-149/2016 zo dňa 4.1.2017
vyhotoveného GEODÉZIOU Rožňava, s.r.o., so sídlom Kósu Schoppera 22,
Rožňava pripadne v prospech mesta Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta sa nachádza vo dvore
žiadateľky a pozemok vo vlastníctve žiadateľky sa nachádza pod miestnou
komunikáciou. Všetky náklady súvisiace s predmetnou zámenou bude znášať
mesto a rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 357,-€ uhradí
Ing. Edita Piaterová.
2,zriadenie vecného bremena v prospech mesta Rožňava na pozemky v k.ú.
Rožňava, parc.č.KN C 875/256 a parc.č.KN C 1609/35 spočívajúceho
v strpení nosného stĺpu vzdušného elektrického vedenia
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena

Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Zámenná zmluva je pripravená na podpis, žiadateľka ju zatiaľ nepodpísala

140/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
a) s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
pre realizáciu projektu výstavby cyklochodníka pristúpilo k zmene pôvodnej
trasy cyklochodníka, a to prepojením na cyklokoridor
b/ s bezodplatným prevodom pozemkov v k.ú. Rožňava parc.č. KN E 1838/1
orná pôda s výmerou 2289 m2 a parc.č. KN E 1838/2 orná pôda s výmerou
261 m2 zapísaných na LV č. 4650 – vlastník Slovenský pozemkový fond, do
majetku mesta v zmysle § 34 ods. 9,13 zák.č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách
ukladá
vypracovať geometrický plán a projektovú dokumentáciu na úsek
cyklokoridoru a pristúpiť k následným krokom pre kompletizáciu podkladov
k podaniu žiadosti o NFP
Z: prednostka MsÚ
T: ihneď po oznámení uznesenia MZ
2. s c h v a ľ u j e
- zmenu v pôvodnom projekte Cyklochodník Rožňava
- vypracovanie geometrického plánu a projektovej dokumentácie na
cyklokoridor ako podkladu pre realizáciu projektu vybudovania
cyklochodníka v Rožňave
Z: prednostka MsÚ
T: ihneď po oznámení uznesenia MZ
Projektová dokumentácia bola predložená Dopravnému inšpektorátu
v Rožňave na posúdenie a čakáme na ich stanovisko k predloženým
podkladom

141/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výzve s kódom OPLZ –PO5-2017-1

pre projekt s názvom: Podpora komplexného poskytovania
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy OPLZ-PO5-2017-1
schvaľuje
-

predloženie ŹoNFP za účelom realizácie projektu „ Podpora komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1,
ktorého ciele sú v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5%
z celkových oprávnených nákladov

-

zabezpečenie
financovania
neoprávnených
výdavkov
projektu
predstavujúcich
rozdiel
medzi
celkovými
výdavkami
projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu mesta Rožňava

Dňa 25.9.2017 sme obdržali od MV SR Sprostredkovateľského orgánu pre
Operačný program Ľudské zdroje Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti
o nenávratný finančný príspevok. Dôvodom zastavenia konania bolo
nesplnenie podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu.
V prípade vyhlásenia novej výzvy MV SR sa budeme opätovne uchádzať
o tieto finančné prostriedky

148/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o kontrole financovania škôl a školských zariadení, dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii,
rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení a prijaté opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov – projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akademika Jura
Hronca v Rožňave“
ukladá
prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov realizovať v stanovených
termínoch
Z: prednostka MsÚ
T: podľa dôvodovej správy
Správa o plnení / plnení opatrení bola doručená Najvyššiemu kontrolnému úradu
dňa 30.10.2017

153/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava v § 41 až 43 podľa
predloženého návrhu a so zmenou v § 42 ods. 2 a v § 43 ods. 2 – doplniť v prvej vete
za slovo primátor „ právnické osoby pôsobiace alebo registrované v s sídle mesta
Rožňava“, doplniť v § 42 ods. 3 v druhej vete pred slovo jazyku slovo „ materinského“
a § 42 pojmovo zjednotiť s ustanoveniami § 42 a 43 a použiť slovné spojenie
„ slávnostná listina“
ukladá
1.Štatút mesta Rožňava so zapracovanými zmenami a doplnením uverejniť na úradnej
tabuli a internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia
2. zverejnenie výzvy na predloženie návrhov na Čestné občianstvo mesta Rožňava
a Cenu mesta Rožňava za rok 2017 do 31.10.2017
Z: prednostka MSÚ
T: ihneď
Splnené, štatút so zapracovanými zmenami bol uverejnený dňa 9.10.2017

157/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
dofinancovanie dotácií z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017 pre športové kluby,
kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie a združenia pri školách v zmysle

návrhu poslancov MZ a Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri MZ
v Rožňave
ukladá
zverejniť dofinancovanie dotácií na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní od schválenia MZ
Tabuľka je zverejnená na ÚT a internetovej stránke mesta, akcie boli žiadateľmi
vyúčtované a zrealizované.

158/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parc. č.
KN C 734 zastavané plochy o výmere 166 m2 podľa § 9a) ods.8 písm. b)
zák. č. 138/1991 Zb., pre Štefana Gona a manž. Alžbetu Gonovú, bytom
Hrnčiarska 2, Rožňava za cenu podľa znaleckého posudku s tým, že
vypracovanie a úhradu znaleckého posudku zabezpečí p. Štefan Gono
s manželkou na vlastné náklady
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy a dodatku k NZ č. 729/2016
T: do 30 dní po schválení
Kúpna zmluva je pripravená na podpis, zatiaľ podpísaná nie je, nakoľko
kupujúci nedali stále vypracovať znalecký posudok na vlastné náklady

168/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priamej zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú.
Rožňava:
- pozemok, časť z parc.č. KN C 2924/10 zast.plocha zapísanej na LV
č.887 o výmere upresnenej geometrickým plánom ( cca 800 m2 ) vo
vlastníctve Ing. Ondreja Macáka bytom Rožňavské Bystré č.209 a
pozemok, parc.č.KN C 2913/4 ostatná plocha s výmerou 1915 m2 a časti z
parc.č.KN E 1342 ostatná plocha a parc.č.KN E 1345/5 lesný pozemok
zapísaných na LV č.4493 o výmere upresnenej geometrickým plánom vo
vlastníctve mesta Rožňava s tým, aby bola vzájomná zámená riešená
hodnotovo
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priamej zámeny nehnuteľností
2.zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Znalecké posudky sú vyhotovené, geometrické plány zatiaľ nie.

169/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
priamu zámenu nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava:
- parc.č.KN C 2161/294 zast.plocha s výmerou 36 m2, KN C 2161/295
zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/296 zast.plocha s výmerou 33
m2, KN C 2161/297 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/298
zast.plocha s výmerou 35 m2, KN C 2161/299 zast.plocha s výmerou 41
m2, KN C 2161/300 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/301

zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/302 zast.plocha s výmerou 40
m2, KN C 2161/303 zast.plocha s výmerou 43 m2, KN C 2161/304
zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 2161/305 zast.plocha s výmerou 40 m2
, KN C 2161/306 orná pôda s výmerou 206 m2 a KN C 2161/348 orná pôda
s výmerou 300 m2 zapísané na LV č.3118 vo vlastníctve Rímskokatolickej
cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava pripadnú
v prospech mesta Rožňava a pozemky novovytvorené parcely, parc.č.KN C
2274/7 zast.plocha s výmerou 629 m2, parc.č.KN C 210/3 zast.plocha
s výmerou 92 m2 a parc.č.KN C 210/4 zast.plocha s výmerou 240 m2
zamerané Geometrickým plánom č.57/2017 zo dňa 18.9.2017
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán so sídlom Šafárikova č.116,
Rožňava, vo vlastníctve mesta Rožňava pripadnú v prospech
Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20,
Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že
pozemky mesta sa nachádzajú v tesnej blízkosti budovy vo vlastníctve
žiadateľa a zamieňané pozemky sú zastavané budovami vo vlastníctve
mesta.
Náklady súvisiace so zámenou po vzájomnej dohode budú znášať spoločne
žiadateľ a mesto.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Návrh zámennej Návrh zámennej zmluvy je zaslaný Rímskokatolíckej cirkvi

170/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.119/2017 zo dňa 29.6.2017, ktorým bolo schválené
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely
parc.č.KN C 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom ( cca 300 m2 ),
pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja bytom Čiga 685/16, Turňa
nad Bodvou, v časti výmery pozemku z 300 m2 na 700 m2.
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 10 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ
Žiadateľ nepredložil geometrický plán a znalecký posudok

171/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

zmenu uznesenia č. 136/2017 z MZ zo dňa 29.6.2017 v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo súhlasí so:
1. Zmenou projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia Námestia baníkov a
Šafárikovej ulice v Rožňave" s pozdĺžnym státím od začiatku na Čučmianskej
dlhej v Rožňave (od priechodu pre chodcov) a s vytvorením 8 parkovacích miest
podľa návrhu Ing. arch. Jána Rusnáka. Zároveň zosúladiť stĺpy verejného
osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej dlažby s už existujúcou schválenou
projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice.

2. s realizáciou chodníka s parkovacími plochami podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie : „ Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice v Rožňave „ spoločnosťou MEK ESTATE, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, na vlastné náklady.
ukladá

1. Aktualizovať projektovú dokumentáciu

so zmenou stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením
2. Uzatvoriť zmluvu o postúpení práv a prevzatí záväzkov stavebníka zo
stavebného povolenia č.s. 2620/2008-3 so spoločnosťou MEK Estate
s.r.o.
Z: prednostka MsÚ
T: do 60 dní od schválenie v MZ
Aktualizuje sa projektová dokumentácia autorom projektu Ing.
arch. J. Rusnákom, prebieha stavebné konanie na zmenu stavby pred
dokončením

172/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 125/2017 zo dňa 29.06.2017, v ktorom bol schválený priamy
prenájom pozemku mesta pre spoločnosť HIL s.r.o., Čučmianska dlhá 45, 048 01
Rožňava v časti výšky nájomného z 10108 €/rok nasledovne:
- výška nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta do kolaudácie 1432,27 €/rok (2 825 m2 x 0,507 €/rok)
- po kolaudácii:
4,56 €/m²/rok x 1 000 m²= 4 560,00 €/rok (výrobná hala)
0,50 €/m²/rok x 1825 m²= 912,50 €/rok (parkovisko a pod.)
Celková suma za nájom pozemku: 5 472,50 €/rok.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 30 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ
Uznesenie bolo spoločnosti HIL oznámené dňa 3.10.2017. Nájomná zmluva bola
pripravená na podpis, zatiaľ podpísaná nie je

174/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017, ktorým bola schválená zámena
pozemkov v k.ú. Rožňava medzi mesto Rožňava a Ing. Editou Piaterovou bytom Ul.
záhradnícka č.7,Rožňava, v časti výmery parcely parc.č.KN C 875/256 zast.plocha z 65
m2 na 92 m2.
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Zámenná zmluva je pripravená na podpis, žiadateľka ju zatiaľ nepodpísala

175/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 13/20 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 158/2016 zo dňa
29.09.2016
Kupujúci bol opätovne vyzvaný listom zo dňa 5.10.2017, aby podpísal kúpnu
zmluvu, zatiaľ ju nepodpísal, na februárové zasadnutie MZ bude predložený
materiál na zrušenie uznesenia

185/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby sa mesto Rožňava zapojilo do výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity pre projekt „Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu
bytov nižšieho štandardu v Rožňave
2. s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP projektu „Aktualizácia
projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave“ vo výške
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, t.j. 200,- EUR.
Žiadosť bola podaná 14.8.2017, jej doplnenie dňa 29.9.2017, v decembri 2017 sme
obdržali oznámenie o schválení projektu. Termín realizácie je stanovený do konca
roku 2018

186/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo
výzve s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre projekt s názvom „Návrh úpravy
vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Návrh úpravy vnútroblokového
priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16“, 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 spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 21.246,84 EUR
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu

188/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
zapojenie mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
s projektom „Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul.
Komenského č. 5, Rožňava“
2. s ú h l a s í
So spolufinancovaním mesta Rožňava pre žiadosť o NFP na telocvičňu v projektu
„Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5
Rožňava“ vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP,
t.j. 15.032,- EUR.
Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená

189/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Spolufinancovanie Mesta Rožňava pri projekte: Zmena účelu využitia stavby spojená
so stavebnými úpravami - vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor
Hasičská zbrojnica.
. - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s výzvou číslo
VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 vo výške 1.817,64 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava.
ukladá
Zaslať uznesenie MZ o schválení spoluúčasti na projekte
Z: odbor všeobecnej a vnútornej správy
T: ihneď
Uznesenie MZ bolo zaslané a prevzaté 9.10.2017 na MV SR

191/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava bolo jedným zo zakladajúcich členov Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Gemer
ukladá
predložiť ďalšie zakladacie dokumenty OOCR
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho MZ
2. s c h v a ľ u j e
Členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer
Zakladacie dokumenty OOCR k dnešnému dňu neboli mestu Rožňava doručené

192/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vyradením Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A zo siete škôl a školských
zariadení k 31.12.2017
so zaradením Centra voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasť Základnej
školy, Ulica pionierov 1, Rožňava do siete škôl a školských zariadení od 1.1.2018
ukladá
vypracovať žiadosť na Ministerstvo školstva v zmysle uznesenia MZ v Rožňave
T: do 31.10.2017

Z: vedúca odboru školstva
Dňa 14.11.2017 MŠVTVaŠ SR rozhodnutím č. 2017/15439:3-10HO vyradilo zo siete CVČ
Akademika Hronca 100/9A k 31.12.2017 a rozhodnutím č. 2017/15439:4-10HO
k 1.1.2018 zaradilo do siete CVČ Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasť Základnej školy,
Ulica pionierov 1, Rožňava. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa
30.11.2017 bolo schválené uznesením č.202/2017, VZN o zrušení a vzniku týchto
školských zariadení

Uznesenia zo zasadnutia MZ 30.11.2017
197/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. n e s ť a h u j e
z rokovania materiál č. 10 Návrh na schválenie „ Zásad participatívneho rozpočtu
v meste Rožňava“
2. s ú h l a s í
so zaradením bodu č. 15 Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady
riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava pred bod č.
14 Majetkoprávne záležitosti
3. s ť a h u j e
z rokovania materiál č. 14.12 Kúpa pozemku do majetku mesta

198/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

199/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informatívnu správu o možnosti zverejnenia majetkových priznaní poslancov MZ
v Rožňave a primátora mesta za rok 2016 na internetovej stránke mesta z dôvodu
zvýšenia transparentnosti mesta Rožňava
a
možnosti zverejňovanie majetkových priznaní
poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta
za rok 2017 a nasledujúce roky vždy do
30.09. v príslušnom kalendárnom roku
SPLNENÉ: Majetkové priznanie poslancov, ktorí súhlasili s ich zverejnením
a primátora mesta budú zverejnené na internetovej stránke mesta do 28.2.2018

200/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2018

203/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania bod č. 8. Poslanecký návrh Ľubomíra Takáča na zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava v § 7
písm. b) podľa predloženého návrhu,

209/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s predložením návrhu na vymenovanie nasledovných zástupcov mesta Rožňava za
členov Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava:

1. Pavol Burdiga
2. Ing. Juraj Baláž
žiada
primátora mesta predložiť návrh na vymenovanie zástupcov Mesta Rožňava za členov
Rady riaditeľov RPIC na najbližšom zasadnutí zhromaždenia členov RPIC
Z: primátor mesta
T: 31.12.2017
Zhromaždenie zakladajúcich členov RPIC sa uskutočnilo dňa 19.12.2017. Spoločnosť
Cassovia BIC s.r.o. nesúhlasila so žiadnymi personálnymi zmenami v orgánoch
združenia

210/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parc.č.KN E 1863/3 zast.plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre
Kolomana Bodnára a manželku Darinu Bodnárovú bytom Bočná č.3, Rožňava podľa §
9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a je na ňom postavené oplotenie, za cenu
podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
3 mestskému úradu, aby pre obdobné prípady boli prijaté podrobné zásady postupu
pre riešenie takýchto situácií a aby boli k dispozícii znalecké posudky
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 15.12.2017
2.do 31.1.2018
3. do najbližšieho zasadnutia MZ
Na februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál na konečné schválenie
predaja

211/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na
LV č.3001, parc.č.KN C 2081/254 zast.plocha s výmerou 521 m2 , pre Attilu Ondreja
bytom P. Dobšinského č.9, Rožňava, podľa 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok mesto neužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa Znaleckého posudku č.165/2015 zo dňa
3.12.2015 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobošom vo výške 9 300,-€ .
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.12.2017
ukladá
budúcemu vlastníkovi pozemku, aby po schválení priameho predaja pozemku mesta
v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 2081/254 zast. plocha
s výmerou 521 m tento dočasne oplotil do doby vydania stavebného povolenia
Z: prednostka MsÚ
T: do 5 dní odo dňa schválenia priameho predaja predmetného pozemku

Na februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál na konečné schválenie
predaja

212/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

predaj budovy bývalého kina, postaveného na pozemku parc.č.KN C 2029/2,
s.č.267, zapísanej na LV č.6113 s pozemkom parc.č.KN C 2029/2 zast.plocha
s výmeru 854 m2 zapísaného na LV č.4493 a pozemkov, parc.č.KN C 2029/3
zast.plocha s výmerou 185 m2, KN C 2035/3 záhrada s výmerou 19 m2, KN C
2035/2 záhrada s výmerou 35 m2 a KN C 2035/4 záhrada s výmerou 7 m2
zapísaných na LV č.4493 s najnižším podaním vo výške 80 000€ formou
obchodnej verejnej súťaže
ukladá
zabezpečiť vypracovanie podmienok OVS
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
1. do 31.12.2017
Na februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál – podmienky OVS

213/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parc.č.KN C 2081/141 s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Attilu
Sivoša bytom Mierova č.25 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
ukladá
1, od žiadateľa vyžiadať stanoviská správcov inžinierskych sietí o ich existencii na
predmetnom pozemku
2,zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
3, zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku

Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 31.12.2017
2. do 31.12.2017
3. do 31.1.2018
Žiadateľ zatiaľ nepredložil geometrický plán a znalecký posudok

214/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na
LV č. 3001, časť parcely parc.č. KN C 1861/2 zastavaná plocha s výmerou upresnenou
geometrickým plánom, pre Wyon, s.r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava, podľa § 9a,
odst. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu že mesto predmetný pozemok
nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za
cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci

ukladá
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta
2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického
plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1/ do 20.12.2017
2/ do 15.01.2018
Na zasadnutie MZ v mesiaci február 2018 bude predložený materiál za účelom
konečného schválenia predaja mesta

216/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.,priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma, zapísaných na LV č.2385 parc.č.KN C
782/19 trvalý trávny porast s výmerou 702 m2,parc.č.KN C 782/23 trvalý trávny
porast s výmerou 13 m2, parc.č.KN C 795/5 zastavané plochy s výmerou 190
m2,parc.č.KN C 800/12 ostatné plochy s výmerou 17 m2,parc.č.KN C 800/20 ostatné
plochy s výmerou 17 m2, parc.č.KN C 800/21 ostatné plochy s výmerou 18
m2,parc.č.KN C 801/2 ostatné plochy s výmerou 138 m2a parc.č.KN C 802/6 trvalý
trávny porast s výmerou 557 m2 pre Obec Čučma, podľa § 9a) ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemky sú pre mesto nepotrebné a užíva ich
žiadateľ, za cenu vo výške 11 068,40 €
2.,
zrušenie uznesenia MZ č.228/2013 zo dňa 26.9.2013
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2017
Uznesenie MZ bolo oznámené listom zo dňa 7.12.2017, kupujúci zatiaľ nepodpísal
kúpnu zmluvu

217/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 14/8 Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková,
Čučma 260, Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma, parc.č.KN C
800/12 ostatná plocha s výmerou 17 m2 a KN C 800/20 ostatná plocha s výmerou 17
m2 zapísaných na LV č.2385
MZ na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 uznesením 217/2017 stiahlo z programu
rokovania tento materiál, nakoľko pozemok bol predaný pre obec Čučma. Uznesenie
bolo žiadateľom oznámené listom zo dňa 7.12.2017

218/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k.ú.
Rožňava, novovytvorenej parc.č. KN C 1861/390 zastavaná plocha o
výmere 896 m2 ,vytvorenej z parc. č. 1861/291 zastavaná plocha
s výmerou 1707 m², zapísaného na LV č. 3001, zameranej geometrickým

plánom č. 58/2017 s najnižším podaním podľa znaleckého posudku č.
206/2017 vo výške 15 000,-€
ukladá
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní po schválení v MZ
OVS bola vyhlásená dňa 21.12.2017. Prebehla dňa 25.1.2018, prihlásili sa
4 účastníci.. Úspešným uchádzačom sa stal Mgr. Peter Barnovský, Stará
Ľubovňa. Kúpno predajná zmluva je pripravená na podpis, bude podpísaná
po zaplatení kúpnej ceny za pozemok

219/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.č.KN C
2315/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, ktorá je vytvorená z parcely
parc.č.KN C 2315/4 zastavaná plocha s výmerou 742 m2 zapísanej na LV č.3001,
zameranej Geometrickým plánom č.287/2016 zo dňa 7.11.2016 vyhotoveným GEOS
Košice, s.r.o. so sídlom Barčianska 68, Košice pre Východoslovenskú distribučnú a.s.,
so sídlom Mlynská 31, Košice, podľa 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb., za cenu
75,-€ ( 15,- €/m2 )
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2017
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 8.1.2018, kúpna cena má byť uhradená
po vklade do katastra nehnuteľností

220/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN „C“ parc. č. 875/459, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 392 m2 zapísaného na LV č. 3001, k.
ú. Rožňava pod bytovým domom na Ul. J. A. Komenského č. 1713/16 v Rožňave za
cenu 0,10 €/m2 stanovenú podľa § 17 ods. 2 písm. d) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb.
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva
osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov pre
žiadateľov, ktorí sú vlastníkmi bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva od SBD alebo
do vlastníctva jeho dedičia, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodičov
pôvodného vlastníka bytu po predložení príslušného potvrdenia od SBD,
pre žiadateľov, ktorí nie sú pôvodnými vlastníkmi
bytov a nie sú
v príbuzenskom vzťahu k pôvodným vlastníkom bytov za cenu vo výške 5,€/m2, ktorí o to požiadajú na základe kúpnych zmlúv po predložení
príslušného potvrdenia od SBD,
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 28. 2. 2018
Kúpne zmluvy boli vypracované a odovzdané zástupcovi vlastníkov bytov
na podpísanie všetkými vlastníkmi bytov

224/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.169/2017 zo dňa 28.9.2017, ktorým bola schválená
zámena nehnuteľností medzi mesto Rožňava a Rímskokatolickou cirkvou
Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava v časti zamieňaných
parciel nasledovne:
v prospech Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava pripadnú nasledovné
nehnuteľnosti v k.ú. Rožňava: parc.č.KN C 2274/6 zast.plocha s výmerou 629
m2, parc.č.KN C 210/4 zast.plocha s výmerou 240 m2, parc.č.KN C 210/3
zast.plocha s výmerou 50 m2 a parc.č.KN C 210/5 zast.plocha s výmerou 42
m2 zamerané Geometrickým plánom č.57/2017 zo dňa 21.9.2017
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán so sídlom Šafárikova č.116,
Rožňava
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2017
ukladá
vypracovať GP a ponúknuť vlastníkom nehnuteľností na Ul. čučmianskej dlhej kúpu
pozemkov za svojimi nehnuteľnosťami
Z: prednostka MsÚ
T: 31.1.2018
Návrh zmluvy bol zaslaný na podpis, zatiaľ zmluva nie je podpísaná

227/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o dopade zvýšenia cien za vylepovanie plagátov na príjmy
Mestského divadla ACTORES Rožňava

228/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
stanovuje
výšku nájomného za užívanie nebytových
priestorov v budove na Betliarskej ul. 2
v Rožňave Občianskym združením OTVOR DVOR
za obdobie od 11.10.2016 do 31.10.2017 na
33 628,52 eur,
ukladá
1. uzatvoriť zmluvu o započítaní pohľadávok
2. uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve
Z: prednostka Msú
T: do 20.12.2017
Ad.1/ ku dňu 1.2.2018 nám ešte nebola zo strany OZ Otvor dvor zaslaná
faktúra, ktorá je nevyhnutná na uzatvorenie zmluvy o započítaní
pohľadávok, vec je urgovaná
Ad. 2/ dodatok bol uzavretý dňa 15.11.2018

230/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2018

231/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania Zásad pre obeh účtovných dokladov - vyúčtovania
poskytnutých preddavkov

232/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a internej smernice o verejnom obstarávaní

