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Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní z roku 2008
267/2008

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
realizáciu živičnej úpravy Ulice hornocintorínskej v Rožňave až po
vybudovaní splaškovej kanalizácie na základe schváleného realizačného
projektu stavebných úprav danej lokality a možností rozpočtu mesta
Bol preverený stav na tvári miesta. Živičnú úpravu tejto ulice je potrebné vykonať v dĺžke 126
m a šírke 3 m. Výstavba splaškovej kanalizácie na tejto ulici je riešená v rámci projektu
Odkanalizovanie Rožňavskej bani – m.č. Nadabula, vrátane severnej časti mesta, ktorej
výstavba bola ukončená v r. 2014 a k realizácii rekonštrukcie komunikácie dôjde podľa
finančných možností mesta.

Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní z roku 2009
141/2009

Uznesením MZ schválilo vykonať povrchovú úpravu komunikácie na
Rožňavskej Bani podľa predloženého technického návrhu p. Fockom a to do
výšky 50 % cenovej kalkulácie TS
Komunikácie – II. a III. kolónia na Rožňavskej bani, celoplošne boli opravené štrkodrvou,
vrátane zhutňovania výmolov, bez asfaltovania, pre nedostatok finančných prostriedkov na
celoplošné asfaltové výspravky, a z dôvodu plánovania výstavby kanalizačných sietí, na
základe prísľubu Vsl. Vodárenskej spoločnosti a.s. Košice Vysprávky výmoľov sa realizujú
štrkodrvou až do výstavby nových kanalizačných sietí a k realizácii rekonštrukcie komunikácie
dôjde podľa finančných možností mesta.
Cesta bola vyspravená štrkodrvou a k zaasfaltovaniu dôjde podľa finančných možností mesta.

Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní z roku 2010
25/2010

Uznesením MZ zobralo na vedomie list spoločnosti FIN.M.O.S. a menovalo
komisiu na zistenie stavu zariadení verejného osvetlenia na území mesta
Spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. Bratislava na základe výzvy menovanej komisie
predložila
kalkuláciu finančných prostriedkov na požadované práce ale pre nedostatok finančných
prostriedkov práce na verejnom osvetlení neboli zrealizované.

Uznesenia z roku 2011, ktoré ostávajú v evidencii
136/2011

Uznesením MZ neprijalo uznesenie k materiálu : Informatívna správa
o výstavbe chodníka na Košickej ulici v Rožňave
Protokol o prevode pozemkov bol podpísaný dňa 6.9.2012. Na zasadnutie MZ
27.9.2012 bola predložená informatívna správa. Z hľadiska odboru právneho
a správy majetku je úloha splnená, pozemky sú vo vlastníctve mesta.
Zabezpečenie projektu a realizácie stavby bude podľa finančných možností
mesta a dôležitosti výstavby chodníkov na území mesta.

224/2011

Uznesením MZ uložilo :
- zorganizovať stretnutie zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov za
účelom doriešenia spolupráce pri kosení, udržiavaní čistoty a poriadku

v okolí bytových domov
237/2011

Uznesením MZ schválilo obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN mesta
k investičnému zámeru : Obytný súbor Kaskády Rožňava
ZaD č. 3/2012 ÚPN mesta sa aktualizuje schválený ÚPN mesta, pôvodné
funkčné využitie trvalých trávnych porastov sa zmení na obytné územie s 24
rodinnými domami, navrhuje sa dopravné napojenie, technická infraštruktúra,
územno-technické a ekologické danosti územia, záber poľnohospodárskej pôdy
a ďal.
Dňa 16.01.2013 bol Komisii výstavby, ÚP, ŽP a MK pri MZ v Rožňave
predložený Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Rožňava,
k investičnému zámeru „Obytný súbor kaskády – Rudňanský kopec“ na
schválenie.
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a MK pri MZ v Rožňave nesúhlasila, aby bol
návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Rožňava predložený
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave na schválenie.
Zmluva o úhrade nákladov spojených s ZaD č. 3 ÚPN mesta Rožňava nebola
podpísaná. Investor od tohto zámeru odstúpil. Spisová dokumentácia bola
odovzdaná právnemu zástupcovi mesta.
Dňa 2. 5. 2016 právny zástupca mesta vrátil dokumentáciu na MsÚ. Z údajov
obchodného registra vyplýva, že investor bol tzv. schránkovou firmou (jediný
spoločník mal sídlo na ostrove Seychelly). Spoločnosť bola medzitým
„prevedená“ cez ďalšie 2 firmy.

271/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
rekonštrukciu chodníkov v meste Rožňava a výstavbu nových chodníkov a ciest
nasledovne :
1. chodník nad ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh) – Zakarpatská ul. od
príjazdu na parkovisko pred ZŠ Juh po schody na chodníku
2. vybudovanie nového ľavostranného chodníka pred BFZ v smere od
odbočky z Košickej ulice po Jovickú ulicu
3. ľavostranný chodník na ulici Čučmianska dlhá v smere od Námestia
baníkov po križovatku Čučmianska dlhá a Špitálska
4. pravostranný chodník v Nadabulej v smere od miesta ukončenia
novozrekonštruovaného chodníka, vedúceho popri futbalovom ihrisku, až
po koniec zástavby rodinných domov
1. príjazdová cesta ku garážam na Komenského ulici
6. novovybudovať komunikáciu na Železničnej ulici
7. chodník MŠ Kyjevská
ukladá
1. rekonštruovať chodníky a uskutočniť výstavbu nových chodníkov a ciest
v meste Rožňava podľa schváleného poradia dôležitosti a podľa finančných
možností mesta
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : ako v texte
Boli oslovení projektanti, na vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste.
č. 1 – projektová dokumentácia už bola spracovaná, bola doručená na mestský
úrad dňa 30.11.2011, zrealizované

č. 2 – 3 – viď plnenie uznesenia MZ 290/2013, chodník pred BFZ zrealizovaný
č. 4 – zatiaľ neriešené
č. 5 – samostatné uznesenie MZ 274/2011 – Práce ukončené dňom 26. 07. 2012,
kolaudácia sa uskutočnila 23.1.2013 - splnené uznesenie
č. 6 – samostatné uznesenie MZ 337/2011 – splnené uznesenie
Projektová dokumentácia bola spracovaná a doručená mestskému úradu
č. 7 – plnenie U MZ 441/2011- zrealizované
276/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ukladá
2. verejným obstarávaním zabezpečiť riešenie štúdie odvodnenia banských
a povrchových vôd z pozemkov v m.č. Nadabula
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 31.12.2011
Ing. Bachňák vypracoval štúdiu, ktorá bola predložená komisii výstavby
v mesiaci marec 2012.
Komisia zobrala na vedomie návrh na odvedenie spodných a povrchových vôd
a zároveň odporúča odboru výstavby pokračovať v príprave jednostupňového
projektu, vrátane dokladov a následne pokračovať v stavebnom konaní. Po
spracovaní rozpočtu stavby tieto náklady je treba zahrnúť do rozpočtu mesta.
VVS a. s. Košice nesúhlasila s uložením potrubia do vykopaných rýh pre
budúcu kanalizáciu m. č. Nadabula.
Komisia výstavby navrhuje, aby pracovníci regionálneho rozvoja MsÚ
v Rožňave preverili možnosť, či sú výzvy na odvodnenie povrchových
a banských
vôd
v zmysle
vypracovaných
„Štúdií
odvedenia
podzemných povrchových vôd v m. č. Nadabula“. Pracovníci regionálneho
rozvoja a investícií MsÚ v Rožňave priebežne monitorujú možnosti výziev.
Zatiaľ na odvedenie podzemných vôd nie je vypísaná žiadna výzva z fondov EÚ.

326/2011

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
Dodatok č. 1 k zmluve bol s firmou Kaltenecker s.r.o. Rožňava podpísaný
24.10.2011. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spol. Vsl.
distribučná a.s. bola uzavretá dňa 25.11.2011. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť ako Slovak Telekom oznámili, že nie je dôvod na uzavretie zmluvy,
nakoľko nebudú správcom ani vlastníkom sietí.
SPP distribúcia zmluvu o zriadení vecného bremena zatiaľ nepodpísala.
Listom zo dňa 30.7.2013 bola spoločnosť Kaltenecker vyzvaná k predloženiu
geometrického plánu k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena na
prekládku VN prípojky a elektrickej prípojky.
K 18.9.2014 spoločnosť geometrický plán nepredložila.
Zástupcovia firmy Kaltenecker dali vypracovať v roku 2014 - v 41. týždni
geometrický plán na zameranie vecného bremena. Zatiaľ GP nebol predložený,
napriek telefonickým urgenciám.
Nakoľko spoločnosť je v reštrukturalizácii je potrebné rokovať s novým
konateľom. Zároveň mesto osloví aj VSD v prospech koho sa má zriadiť
predmetné vecné bremeno.

Uznesenia z roku 2012, ktoré ostávajú v evidencii
10/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
havarijný stav elektrických rozvodov v Základnej škole na Zlatej ul. v Rožňave
ukladá
riešiť havarijný stav elektrických rozvodov v projektovej dokumentácii na
celkovú rekonštrukciu školy, ktorej vypracovanie bolo schválené na zasadnutí
MZ 15. 12. 2011.
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia
Mesto opätovne podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na Envirofond MŽP
SR pre rok 2016
Mesto sa zapojilo do „ Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične a na vybavenie telocvične. Žiadosť bola podporená.
T.č. prebieha verejné obstarávanie.

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
Ani jedna z vyhlásených OVS na predaj reklamného pútača nebola úspešná.
U 73/2014 – MZ neprijalo uznesenie k poslaneckému návrhu p. Romana
Ocelníka na premiestnenie megaboardu
148/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ukladá
1. Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej zabezpečiť monitorovanie a
vyhodnocovanie KPSS
Zodpovední : členovia komisie
Termín : stály
Na základe Programu rozvoja mesta 2015-2020 (2022) (ďalej len „PRM“) je
jednou z aktivít aj aktualizácia KPSS v súlade s PRM. Po konzultácií s Ing.
Záborskou z Karpatského rozvojového inštitútu, ktorý odborne viedol
a zostavil dokument PRM, bola dohodnutá spolupráca pri aktualizácii KPSS
v nasledovných etapách:
1. Prípravná etapa a analytická časť (konzultácie pre ďalší postup,
spracovanie podkladov pre rokovanie komisie a vedenie mesta,
spracovanie zadania pre aktualizáciu a doplnenie analýzy, spracovanie
podkladov a využitie dotazníka 2012, komunikácia- príprava a vedenie
jedného prac. stretnutia v analytickej fáze na úrovni komisie,
zapracovanie pripomienok)
2. Vypracovanie strategickej časti (zabezpečenie súladu s PRM)
3. Vypracovanie Akčného plánu (príprava a vedenie komunikácie na
úrovni komisie, zapracovanie pripomienok a návrh na aktualizáciu
PRM)
4. Konečné zostavenie a finalizácia dokumentu ako samostatnej prílohy
PRM
Časový plán:
• Analýza: jún/júl 2016
• Stratégia a akčný plán: august- október 2016
• Zostavenie dokumentu: október/november 2016
Aktualizácia KPSS bola predmetom rokovania Komisie sociálnej,
zdravotne a bytovej dňa 13.06.2016, ktorá odporúča aktualizáciu KPSS
na roky 2016-2020 v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom.

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
Riaditeľ Lesov SR, š. p. – odšt. závodu Rožňava na zasadnutí MZ 27.9.2012
deklaroval, že zo strany Lesov SR je ochota otvoriť túto problematiku.
Návrh na zrušenie uznesenia bol zaradený do programu rokovania MZ
29.11.2012. U MZ č. 334/2012 bol materiál stiahnutý z rokovania
Rokovanie sa uskutočnilo 9. 1. 2013 s tým, že definitívne stanovisko Lesov SR
bude oznámené mestu až po ich porade s podnikovým riaditeľstvom v Banskej
Bystrici.
Stanovisko Lesov SR š.p. bolo doručené až po expedovaní materiálov do Komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.
Materiál bude
pripravený na aprílové rokovanie MZ.
Materiál bol predložený na aprílové zasadnutie komisie finančnej. Komisia
stiahla materiál z rokovania z dôvodu očakávaných legislatívnych zmien.
Do programu rokovania MZ 26.9.2013 bol zaradený materiál :
Zmluvné vzťahy s Lesmi SR, š.p. a návrh na zrušenie uznesenia MZ 205/2012.
Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu – U MZ 202/2013
1. Zmluva č. 1/1995 bola ukončená dohodou ku dňu 30. 6. 2014.
Vzhľadom k tomu, že zmluva bude tento rok ukončená (uplynutím doby 10
rokov), bude zvolané rokovanie s dotknutými subjektmi.
Plnenie uznesenia sa stalo bezpredmetným, pretože dňa 26. 5. 2016 sa
uskutočnilo zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri
„Zverník Betliar“, na ktorom Lesy SR, š. p. ako väčšinový vlastník pozemkov
uzatvorili novú zmluvu o užívaní poľovného revíru, ktorá zaväzuje aj mesto
Rožňava ako menšinového vlastníka.

Uznesenia z roku 2013 , ktoré ostávajú v evidencii :
23/2013

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstvo Rožňava, Nám. baníkov 20, Rožňava v k. ú. Rožňava
ukladá
2. rokovať o možnosti predaja pozemku ako aj o úpravu zmluvy o vecnom
bremene
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : 30.6.2013
Listom zo dňa 22.8.2013 bola Rímskokatolícka cirkev vyzvaná, aby sa
vyjadrili k prípadnému predaju resp. zámene nehnuteľností. Listom zo dňa 10.
6. 2014 bolo navrhnuté zvolať k uvedenej veci rokovanie. Stretnutie sa
uskutočnilo 3.12.2015. Predmetom bolo vzájomné odsúhlasenie nehnuteľností,
ktoré užíva mesto. Podklady zo strany mesta boli zaslané, majú byť
prerokované v ekonomickej rade.

228/2013

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k. ú. Čučma, parc. č. KN C 802/1 trvalý trávny
porast s výmerou 557 m2, parc. č. KN C 801/2 ostatná plocha s výmerou 138
m2, parc. č. KN C 782/13 trvalý trávny porast s výmerou 702 m2, parc. č. KN C
782/18 trvalý trávny porast s výmerou 13 m2, parc. č. KN C 800/12 ostatná
plocha s výmerou 17 m2 a parc. č. KN C 800/15 ostatná plocha s výmerou 17
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 3 500,-€
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 4.10.2013, geometrický plán zatiaľ nie
zapísaný do katastra nehnuteľností – starosta obce vybavuje vyňatie parcely
z PPF.
Nakoľko GP, ktorý predložil kupujúci nie je vhodný na zápis do katastra
nehnuteľností, mesto objednalo nový GP na náklady žiadateľa. GP je v štádiu
riešenia, zatiaľ nebol doručený.

290/2013

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Návrh na plnenie ukladacej časti U MZ 230/2013.
ukladá
zabezpečiť postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : november 2014
Oprava a realizácia chodníka pred prevádzkou BFZ bola ukončená.
Oprava a realizácia chodníka na Čučmianskej dlhej ulici bude realizovaná
v súlade s plánom rekonštrukcie chodníkov a podľa finančných možností mesta.

Uznesenia z roku 2014, ktoré ostávajú v evidencii
26/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
realizovať opravu, resp. likvidáciu prechodového mostíka z Baníckej ulice na
ulicu Kúpeľnú v Rožňave z dôvodu, že nehnuteľnosť nie je v majetku mesta
ukladá
1. oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva žiadateľovi
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 30.06.2014
2. zistiť majiteľa nehnuteľnosti a vyzvať ho, aby dal most do stavu, v ktorom
nepredstavuje riziko pre zdravie občanov
3. v prípade, ak sa nepodarí zistiť vlastníka, preveriť možnosť získania
nehnuteľnosti do majetku mesta
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Žiadateľ bol oboznámený s uznesením MZ.
TS zrealizovali najnutnejšie bezpečnostné opatrenia.

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
Štúdia na riešenie parkovacích plôch bola dodaná a jednotlivé alternatívne
riešenia boli prerokované v komisii výstavby a budú uskutočnené podľa
možností mesta. Komisia výstavby dňa 15.4.2015 odporučila prijať uznesenie
o pokračovaní projektu : Parkoviská sídliska JUH a v ukladacej časti uložiť
objednania projektu : Štúdia parkovacích plôch na sídlisku JUH v Rožňave –
nasledovné realizačné dokumentácie pre :
I.
Etapa – zmena organizácie dopravy (získanie 116 nových parkovacích
státí
II.a.
Etapa – parkoviská na ploche 4 pruhovej cesty (získanie 78 nových
parkovacích státí)
II.a. Etapa – dňa 10.6.2015 bol v komisii výstavby odsúhlasený opis zákazky
na objednanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
Spracovateľ projektovej dokumentácie odovzdal dňa 20.11.2015 projektovú
dokumentáciu. V súčasnej dobe prebieha príprava na podanie žiadosti o
stavebné povolenie.

128/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

zaradenie opravy cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta - do
zoznamu opráv
ukladá
opakovane zvolať jednanie o spoločnom postupe všetkých majiteľov
o príspevku dielčich finančných prostriedkov do nákladov na opravu tejto časti
lesnej investičnej cesty
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 31.7.2014
Oprava cesty bola zaradená do zoznamu opráv. TS vykonali najnutnejšie
opravy.
129/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zaradenie opravy cesty v m. č. Nadabula – od Domu smútku po „papiereň“
do zoznamu opráv, nie ako prioritu
ukladá
zabezpečiť cez TS opravu cesty
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : 31.12.2014
Oprava cesty bola zaradená do zoznamu opráv.

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
Zabezpečenie projektu bude podľa finančných možností mesta.
Zároveň mesto hľadá iné zdroje.

132/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odkúpenie pozemkov do majetku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN E 1288/1,
1288/2,1292/1, 1283/1, 1283/2, 2488/22, 239/3 a 1596/21 zapísaných na LV č.
4508, parc. č. KN C 7216 a 7233 zapísaných na LV č. 5969, od BANE Spišská
Nová Ves š. p. v likvidácii so sídlom Štefánikovo nám. Spišská Nová Ves za
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku, najviac do výšky nedoplatku na dani
z nehnuteľnosti
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od predloženia znaleckého posudku
Splnené – farebne vyznačené pozemky sú zapísané na LV mesta a zaradené do
evidencie majetku mesta

Uznesenia z roku 2015, ktoré ostávajú v evidencii a z posledného zasadnutia
MZ
36/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zrušenie Štatútu a zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave
ukladá
mestskému úradu predložiť mestskému zastupiteľstvu vyhodnotenie
dosiahnutých úspor, vyplývajúcich zo zrušenia ZPOZ
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 31.5.2016
Aktivity ZPOZ sa prerozdelili medzi Odbor všeobecnej a vnútornej správy
a Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Je vypracovaná interná smernica – O vyplácaní odmien účinkujúcim na
občianskych obradoch a slávnostiach, ktorá nadobudla platnosť dňom zrušenia
Štatútu a zásad činnosti ZPOZ.
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016.

50/2015

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
Výchovno-vzdelávací proces detí predškolského veku prebieha v súčasnosti
v 7 budovách. Prevádzkové náklady týchto budov značne zaťažujú rozpočet
mesta. Vzhľadom k rekonštrukcii pavilónu A Materskej školy Vajanského, kde
budú k dispozícii 4 veľké triedy a úpravou priestorov pavilónu B, kde sú
k dispozícii ďalšie 3 triedy, vznikne v školskom roku 2015/2016 sedem triedna
materská škola s kapacitou 164 miest. V rámci úsporných a racionalizačných
opatrení navrhujeme využiť kapacitu vzniknutých priestorov tým, že do nich
presunieme deti z inej materskej školy. Tým ušetríme na prevádzkových
nákladoch ďalšej budovy a zefektívnime sieť materských škôl. Najnižšiu
kapacitu priestorov má MŠ Ulica pionierov, ktorú navštevuje len 39 detí.
Zmena bodu 3 U MZ 50/2015 bola schválená U MZ 99/2015 30.4.2015
Ako plnenie U MZ č. 99/2015 :
Rekonštrukcia priestorov a to statické zabezpečenie pavilónu, v ktorom doteraz
prebiehal výchovno-vzdelávací proces sa v súčasnom období pripravuje.
V mesiaci júl bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Až po
ich ukončení bude možné pristúpiť k následným krokom a to presťahovaniu MŠ
pionierov a jej následné zrušenie.
K 18.1.2016

Verejné obstarávanie na „Opravu statického narušenia budovy MŠ na Ul.
Vajanského v Rožňave“ bolo ukončené. T.č. 01/2016 úspešná firma na
predmetnom zariadení uskutočňuje stavebné práce.
Oprava statického narušenia budovy je ukončená, odstraňuje sa havarijný stav
– prasknuté rozvody vody. Po odstránení poruchy bude stavba odovzdaná do
užívania.
83/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zaplatenie dlhu SP MFK Rožňava voči mestu vo výške 7 000,- € podľa
splátkového kalendára od apríla 2015 maximálne do 12 mesiacov podľa
odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku,
ukladá
uzatvoriť dohodu o uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 14 dní od schválenia
Oznámenie bolo prevzaté SP MFK 17.3.2015. V oznámení bola spoločnosť
vyzvaná na podpísanie dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach,
k čomu nedošlo. Platobný rozkaz bol na MsÚ doručený 14.8.2015
Podľa informácie z Okresného súdu Rožňava bol platobný rozkaz uznesením zo
dňa 3. 11. 2015 zrušený, pretože sa ho SP MFK nepodarilo doručiť ani
prostredníctvom OO PZ. Vo veci bolo nariadené pojednávanie. Viď prehľad
o súdnych sporoch.
Súd na pojednávaní dňa 1. 3. 2016 vyhovel žalobe mesta v celom rozsahu.
Rozsudok je právoplatný (viď „Prehľad súdnych sporov“).

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
Rekonštrukcia priestorov a to statické zabezpečenie pavilónu, v ktorom doteraz
prebiehal výchovno-vzdelávací proces sa v súčasnom období pripravuje.
V mesiaci júl bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Až po
ich ukončení bude možné pristúpiť k následným krokom a to presťahovaniu MŠ
pionierov a jej následné zrušenie.
K 11.11.2015 :
Verejné obstarávanie na „Opravu statického narušenia budovy MŠ na Ul.
Vajanského v Rožňave“ bolo ukončené. T.č. úspešná firma na predmetnom
zariadení uskutočňuje stavebné práce.
Stavebné práce pokračujú

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

110/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zaradenie komunikácie na Útulnej ulici do harmonogramu opráv miestnych
komunikácií
ukladá
1. zabezpečiť opravu komunikácie
2. riešiť odvodnenie dažďových vôd v danej lokalite
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 31.12.2015
V roku 2015 bola vykonaná nevyhnutná oprava komunikácie prostredníctvom
TS mesta. Predpokladané náklady na celkovú rekonštrukciu sú vo výške 245 tis.
€. Realizácia je závislá od finančných možností mesta.

146/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Zlatá - financovanie
dodávateľským úverom do sumy 200 000 €
U MZ 190/2015 schválená zmena uznesenia
Úloha bola splnená, čiastočná rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zlatej
ukončená 14.9.2015 a vyfakturovaná suma 240.000 so splátkami do
25.09.2019
2. čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Vajanského, obstaranie
majetku a čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu majetku mesta financovanie komerčným úverom z banky v sume do 485 000 €
Úloha prebieha. Víťazný uchádzač firma SzTel s.r.o. Šafárikova
112, Rožňava – Tibor Szarka – 199 999 €
Pred ukončením akcie vznikla v iných priestoroch havarijná situácia –
prasknuté rozvody vody. Po odstránení porúch bude stavba odovzdaná.
3. čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu Spojenej školy J.A. Komenského
– financovanie dodávateľským úverom do 250 000 €
Zmluva bola podpísaná dňa 12.11.2015, úspešný uchádzač STEFE RV

Stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi fy STEFE RV dňa 3.12.2015
a v súčasnej dobe prebiehajú stavebné práce.
Ukončenie zmluvy 12.12.2016.
Okná na budove sú vymenené, ostáva doriešiť už len ekvitermickú
regulácia, predpokladaný termín ukončenia akcie : koniec júla 2016
4. zmenu uznesenia MZ č. 104/2015 zo dňa 30.4.2015 :
a/ prijatie úveru v sume do 485 000,- € za účelom financovania
kapitálových výdavkov mesta prostredníctvom VÚB, a.s., a zo zdrojov
b/ zabezpečenie úveru na financovanie obstarania a rekonštrukcie majetku
mesta podľa zmluvy o úvere vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky
a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej
medzi Dlžníkom a Veriteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre
Veriteľa.
Bod 4 splnený : Zmluva o úvere bola podpísaná 7.7. 2015 a zverejnená
8.7.2015
158/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
návrh na prijatie materiálu Zásady rozvoja nemotorovej dopravy a zámeru
realizácie projektov cyklodopravy :
1. Zásady rozvoja nemotorovej dopravy,
2. Zámer uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky na budovanie
infraštruktúry pre cyklistickú a pešiu dopravu,
žiad a
primátora mesta
1. zaradiť do zásobníka projektov pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu
projekty zamerané na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry
pre nemotorovú dopravu ako aj na propagáciu a zvyšovanie atraktivity
cyklistickej dopravy vo verejnosti
Termín: 30.9.2015
2. pripraviť projekty podpory nemotorovej dopravy pre žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky
Termín: 31.1.2016
Uvedený zámer bol odoslaný na KSK koordinátorke pre riešenie cyklodopravy
p. Ing. Šebešovej a zaradený do zberného koša slúžiaceho pre plánované výzvy
IROP. V súčasnej dobe sa pokúšame vyčísliť sumu potrebnú na realizáciu
projektovej dokumentácie zo súkromných - externých zdrojov.
Súčasťou predložených projektových zámerov do IROP je aj :
- výstavba cyklistických trás Nadabula – Rožňava-Brzotín
- rekonštrukcia a vybudovanie novej cyklostrasy v oblasti Rákoš – Rožňava
- Osadenie cyklostojanov v rámci mesta Rožňava

161/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť
parcely parc. č. KN C 2086/177 zastavaná plocha s výmerou upresnenou
geometrickým plánom, pre p. Radoslava Völgyiho, bytom Hviezdoslavova č. 7,
Rožňava, 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. 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
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia
2. do 30 dní od schválenia
Uznesenie oznámené dňa 06.07.2015, zámer bol zverejnený od 06.07. 2015
do 22.07.2015, žiadateľ zatiaľ nepredložil GP a ZP
170/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy vo vlastníctve mesta v k. ú.
Rožňava, budovy bývalého archívu na Ul. betliarskej č. 2, s. č. 74, postavenej
na pozemkoch parc. č. KN C 79/12 a 80/2, zapísanej na LV č. 6113, pre OZ
Otvor dvor so sídlom Čučmianska č. 19, Rožňava, podľa 9a, ods. 9 písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že nájomca zrevitalizuje budovu bez finančnej
pomoci mesta, a plánuje ju otvoriť aktivitám čo najväčšieho počtu Rožňavčanov,
ktorí na realizáciu svojich nápadov potrebujú inšpiratívne prostredie, za nájomné
vo výške 1,-€ na dobu 20 rokov
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy vo vlastníctve mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia
Uznesenie oznámené dňa 01.07.2015, zámer bol zverejnený od 06.07.2015
do 22.07.2015.
Materiál bol zaradený do programu rokovania MZ 26.11.2015 – U MZ
229/2015 bol stiahnutý z rokovania
4.2.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov, OZ malo predložiť
návrh na doplnenie nájomnej zmluvy – plán stavebných prác.
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016

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
Uznesenie bolo KSK oznámené.
Listom zo dňa 27.11.2015 KSK oznámil, že na Úrade KSK bola táto vec
presunutá z odboru školstva na odbor správy majetku.
Dňa 14. 4. 2016 sa k tejto veci uskutočnilo rokovanie so zástupcami KSK.
Stanovisko KSK mestu bude oznámené písomne.

212/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informácie zo strany Brantner Gemer s.r.o. a zo strany ENVEX s.r.o.
a
ukladá
informovať komisie MZ o ďalších zámeroch spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.
pri rozšírení skládky TKO v Tornali
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : štvrťročne
Informácia o ďalších zámeroch spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. pri rozšírení
skládky TKO v Tornali bola predložená komisii výstavby :
Stav v príprave výstavby novej – III. etapy (kazety) skládky je nasledovný:
V decembri 2015 vyhotovil spracovateľ projektu Depónia systém s.r.o.
Bratislava projektovú dokumentáciu realizácie III. etapy stavby, ktorá je
v súlade s projektom pre stavebné povolenie a stavebným povolením (IPKZ)
II. a III. etapy ešte z roku 2010. Výstavbou novej kazety sa získa 57 682 m3
úložného priestoru. V súčasnosti projektant pracuje na hodnotiacej správe z
inžiniersko – geologického prieskumu . Výstavba bola zahájená v júni 2016.

222/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula,
zapísaného na LV č. 2475, časť parcely parc. č. KN E 252/11 trvalý trávny
porast s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre Ing. Jána Szőllősa,
bytom Nadabula č. 217, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťou 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
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie bolo listom oznámené 8.12.2015, kupujúci v termíne nepredložil
geometrický plán a znalecký posudok
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016

223/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
4101/1 zast. plocha s výmerou upresnenou
parcely parc. č. KN C
geometrickým plánom pre Techkontrol s.r.o. so sídlom Jovická cesta 2081
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 víťazného návrhu obchodnej verejnej súťaže
na ostávajúcu časť pozemku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať
kupujúci

ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : do 10. dní od schválenia
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre vytvorenie parkovacích
miest pre potreby obyvateľov sídliska JUH
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : do 30. dní od schválenia
3. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre predaj pozemku pre
Techkontrol s.r.o. so sídlom Jovická cesta 2081 Rožňava,
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : do 30. dní od schválenia
4. vypracovať znalecký posudok pre určenie ceny pozemku pre Techkontrol
s.r.o. so sídlom Jovická cesta 2081 Rožňava, a ostávajúcu časť pozemku
parcely 4101/1
Zodpovedný : prednostka mestského úradu
Termín : do 30. dní od schválenia
5. vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemku
parc. č. 4101/1 a predložiť na schválenie MZ.
V prípade, že OVS nebude úspešná, minimálna cena pre Techkontrol s.r.o.
bude určená podľa znaleckého posudku
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Uznesenie oznámené listom zo dňa 9.12.2015, miestna obhliadka pozemku sa
uskutočnila dňa 12.1.2016, geometrický plán na odčlenenie pozemku na
výstavbu parkovacích plôch a pozemku na predaj je vyhotovený.
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016
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
Návrh kúpnej zmluvy bol primátorom mesta podpísaný a odoslaný
Slovenskému pozemkovému fondu 26.1.2016. Zmluva bola zo strany SPF
podpísaná 29. 2. 2016, návrh na vklad do Katastra nehnuteľností bol podaný 8.
4. 2016.
Ad 1. – splnené, vklad povolený 6. 5. 2016

Ad 2. – čakáme na písomné stanovisko od KSK, ktoré by malo byť sa malo
týkať viacerých okruhov, aj v súvislosti s plnením uznesenia č. 171/2015.
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
Prioritne je potrebné doriešiť majetkoprávne vzťahy vlastníkov v danej lokalite
a následne vypracovať projektovú dokumentáciu.

241/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2016
Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti je zaradené do programu rokovania
MZ 23.6.2016

Uznesenia, ktoré sú vedené v evidencii
19/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuj e
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, parc.
č. KN C 1939/15 záhrada s výmerou 79 m2, pre Anetu Pápayovú, bytom Ul.
Pavla Dobšinského č. 822/65, 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 žiadateľky, za cenu
podľa odporúčania finančnej komisie t. j. za cenu 1118,64 €
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Kúpna zmluva podpísaná dňa 19.5.2016, kúpna cena má byť uhradená do
19.6.2016

24/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula,
zapísaného na LV č. 2475, časť parcely parc. č. KN E 1062/101 zastavaná
plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre p. Valériu Šeďovú,
bytom Nadabula č. 64, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľky a na časti pozemku je postavené jej oplotenie.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1/ do 5 dní od schválenia MZ
2/ do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie bolo oznámené listom zo dňa 10.4.2016, žiadateľka zatiaľ
nepredložila geometrický plán a znalecký posudok
25/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť
parcely parc. č. KN C 7336/5 ostatná plocha s výmerou upresnenou
geometrickým plánom, pre Tibora Tamása a manželku Eleonóru Tamásovú,
bytom Osloboditeľov 589, Krásnohorské Podhradie, podľa 9a, ods. 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne
susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej plánujú výstavbu
rodinného domu 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
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie bolo oznámené listom zo dňa 3.4.2016
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016.

35/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc
„ELENA“ financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej
len „grant Elena“)
2.spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 %
technickej pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným
investíciám, a to v období predpokladaného trojročného trvania
implementácie „grantu Elena“
3. zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s
dodávateľom v období do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant Elena“
a následnú realizáciu naplánovaných investícií
4. poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane
určenia zodpovednej osoby pre spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom,
projektovými partnermi (RegioEnergy n.o.) a implementačnou jednotkou.
ukladá
zabezpečiť zaslanie uznesenia na KSK
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ
Uznesenie MZ bolo zaslané 4.3.2016

36/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva
v zmene adresy materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, J. A. Komenského
5 Rožňava – Rozsnyó, z dôvodu jej presťahovania do budovy Spojenej školy, J.
A. Komenského 5 v Rožňave
ukladá
vypracovať žiadosť o zmenu v sieti na MŠ SR
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 31.3.2016
Na základe uznesenia MZ v Rožňave bola vypracovaná žiadosť na Ministerstvo
školstva SR o zmenu v sieti a v stanovenom termíne bola aj podaná.

Zo dňa 28.4.2016
47/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál :
12/27 Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného
majetku mesta

48/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na
vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

49/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016

50/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o organizácii
miestneho referenda v § 2 ods. 2, § 4 ods. 1, § 25 ods. 3 a § 26 ods. 1 a 2
podľa odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského
majetku,
ukladá
VZN so zapracovanými zmenami a doplnením uverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia
Uznesenie bolo splnené

51/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného
poriadku v § 2 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. b) a f) podľa predloženého návrhu,
ukladá

VZN so zapracovanými zmenami a doplnením uverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia
Uznesenie bolo splnené
52/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania
Smernicu mesta Rožňava pre verejné obstarávanie
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016

53/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
rozpočet príspevkovej organizácie „ Mestské divadlo Actores“ - na roky 2016
- 2018 s príspevkom od zriaďovateľa v sume 84 160 €

54/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku
2016 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne
organizácie, združenia, školy a školské zariadenia v zmysle návrhu poslanca
MZ p. Ing. Jána Lacha
ukladá
komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pripraviť merateľné a ľahko
zhodnotiteľné kritériá na prerozdelenie finančných prostriedkov v roku 2017,
ako súčasť prípravy rozpočtu a predložiť na septembrové zasadnutie MZ
Zodpovedná : komisia
Termín : september 2016
Dohody o poskytnutí finančných prostriedkov boli vyhotovené, podpísané
primátorom mesta.

55/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia ročnej zmluvy s firmou Brantner Gemer s. r. o.
Rimavská Sobota na rok 2015
ukladá
1. pri vyhodnotení ročnej zmluvy v časti : Návrh opatrení - uvádzať
opatrenia, ktoré sú merateľné
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
2. rokovať s firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota vo veci
zabezpečenia odvozu odpadov v určitých častiach mesta menšou
technikou /presunom resp. kúpou/
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 31.5.2016
1. Po zavedení pravidelné zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu ( pokosená tráva, opadané lístie, odpad zo zeleniny a ovocia,
orezané kríky a pod. ) v individuálnej bytovej výstavbe sa
pravdepodobne zníži množstvo vzniku zmesového komunálneho odpadu
v tonách, a preto merateľnou zložkou bude pre rok 2016 zníženie
množstva zmesového komunálneho odpadu v meste Rožňava oproti roku
2015 o 3,50 %.

V dôsledku vstupu organizácie zodpovednosti výrobcov na území mesta
Rožňava do separovaného zberu, firmou NATUR-PACK a. s. a následnej
spolupráce a osvety obyvateľstva ohľadom separovaného zberu odpadov
ďalšou merateľnou zložkou je aj zvýšenie tonáže vyzbieraných odpadov
v meste Rožňava za rok 2016 oproti roku 2015 nasledovne:
- papier o 3,00 %
- sklo o 2 %
- plasty o 5 %
2. Rokovanie s firmou Brantner Gemer s. r. o., ohľadom zabezpečenia
odvozu odpadov v určitých častiach mesta menšou technikou bolo
zrealizované v začiatkom mesiaca máj 2016, a hneď následne je odpad
odvážaný z vytypovaných lokalít vozidlom ISUZU. Zástupca firmy
Brantner Gemer s. r. o. potvrdil, že vedia nám v takýchto prípadoch vyjsť
v ústrety.
56/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých úsporách vyplývajúcich zo zrušenia TIC v porovnaní
s rokmi 2011, 2012, 2013
ukladá
1. prezentovať ušetrené prostriedky, akým spôsobom pomohli lepšie
propagovať mesto a turizmus v regióne
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 31.5.2016

Ušetrené finančné prostriedky neboli účelovo investované. Od roku 2014, kedy sa
TIC prenajalo firme Envilaw s.r.o., sa však preukázateľne zvýšili výdavky mesta na
propagáciu (propagačné materiály – upomienkové predmety s logom mesta,
brožúry, knihy).
Výdavky na propagáciu mesta (podklady zaslal finančný odbor):
ROK

VÝDAVKY v Eur

2011

2855,00

2012

2940,00

2013

2313,00

2014

5363,00

2015

4473,00

2016

5000,00

2. predkladať na zasadnutia komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
prílohy k faktúram prevádzkovateľa Turistickej informačnej kancelárie
s uvedením
popisov
požadovaných
činností
a ich
výkon
za
predchádzajúce mesiace
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
3. požiadať
prevádzkovateľa
Turistickej
informačnej
kancelárie
o informáciu, či sú pre návštevníkov k dispozícii tematicky zamerané

balíčky služieb, ktoré ponúkalo Turistické informačné centrum, ktorú
predložiť v rámci informácií pre poslancov MZ
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 31.5.2016
Prevádzkovateľ TIK bol oboznámený so znením uznesenia MZ č 56/2016. Z
konzultácie s TIK vyplýva, že TIK v súčasnosti ponúka rôzne balíčky
služieb, ktoré však výlučne odzrkadľujú požiadavky záujemcov.
Prevádzkovateľovi TIK nie je jasné o aké konkrétne balíčky služieb má
mestské zastupiteľstvo záujem, preto bude zástupca TIK prizvaný na
zasadnutie Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, ktoré sa
bude konať dňa 8. júna 2016. Na tomto zasadnutí sa požiadavky
skonkretizujú a zo strany TIK budú zodpovedané.
4. urobiť prieskum medzi poskytovateľmi ubytovacích služieb v Rožňave,
zameraný na zisťovanie ich potrieb a očakávaní z dôvodu zvýšenia
cestovného ruchu v meste, a predložiť správu v rámci informácií pre
poslancov MZ a členov komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 30.6.2016
V súvislosti
s uznesením
bol
v spolupráci
s prednostkou
MsÚ
vypracovaný Dotazník pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení
a následne bol urobený prieskum. Na území mesta Rožňava sa celkovo
prevádzkuje 13 ubytovacích zariadení. S prieskumom bol oboznámený
a oslovený každý z nich. 9 ubytovacích zariadení vyplnený dotazník
doručilo na MsÚ. Znenie dotazníka bolo nasledovné:

1. Propagujete činnosť svojho zariadenia? (letáky, internet...)
ÁNO
NIE
Ak áno, prosím uveďte konkrétne spôsoby
2. Zaregistrovali ste zmenu prevádzkovateľa Turistickej-informačnej kancelárie (TIK)?
ÁNO
NIE
3. Považujete spoluprácu s TIK za dostatočnú?
ÁNO
NIE
Prosím uveďte konkrétne dôvody
4. Privítali by ste organizovanie časovo nepravidelných stretnutí prevádzkovateľov ubytovacích
zariadenie?
ÁNO
NIE
5. Čo by vás motivovalo k tomu, aby ste vykazovali reálne počty ubytovaných vo vašom
zariadení?
PRIESTOR PRE VAŠE OTÁZKY, POSTREHY, PRIPOMIENKY príp. NÁVRHY:
ZÁVER
1. Všetky zariadenia propagujú svoju činnosť svojpomocne (vlastná internetová
stránka, facebook, webové portály, letáky...).
2. Väčšina zariadení zaregistrovala zmenu prevádzkovateľa TIC (8 z 9)
3. 6 zariadení nepovažuje spoluprácu s TIK za dostatočnú, 2 zariadenia považujú
spoluprácu s TIK za dostatočnú, 1 zariadenie s TIK nespolupracuje

4. 8 zariadení by privítalo organizovanie časovo nepravidelných stretnutí
prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. 1 zariadenie si organizovanie stretnutí
nevyžaduje.
5. 7 zariadení vykazuje reálne počty ubytovaných, odpovede 2 zariadení nie sú
uvedené
PRIPOMIENKY, POSTREHY, OTÁZKY:
1 zariadenie navrhuje zníženie poplatku za ubytovanie na 0,50 Eur.
1 zariadenie navrhuje zníženie poplatku za ubytovanie pre žiakov škôl do veku 18 rokov
o 50%.
Jedným z návrhov je, aby finančné prostriedky odvádzané mestu (daň za ubytovanie) boli
využívané na propagáciu zariadenia a to podľa výšky odvedených prostriedkov, ktoré by
boli preukázateľné.
Ďalším návrhom je, aby informácie o akciách a udalostiach konajúcich sa v meste a jeho
okolí bolo možné nájsť na jednom mieste – návrhom je internetová stránka, prípadne
letáky (informácie by ohli byť aktualizované týždenné alebo mesačne).
Rovnako bola vznesená pripomienka, že nie je k dispozícii mapa (vytlačený formát), ktorá
by zobrazovala všetky fungujúce ubytovacie zariadenia na území mesta Rožňava
(konkrétne chýba zariadenie Selfness na Kasárenskej ulici, ako aj ulica Biela oáza Františky
Andrássyovej)
57/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov v meste Rožňava podľa
predloženého návrhu a podľa finančných možností sa určí poradie opráv
s tým, že sa prioritne tento zoznam doplní k zoznamu podľa uznesenia MZ č.
271/2011- pod čiaru
V tabuľkovej časti sa vykoná úprava, ako to je uvedené v uznesení.

58/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na
vedomie
informatívnu správu o cenových mapách pozemkov

59/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parcelu parc. č. KN E 1903/2 orná
pôda s výmerou 1 033 m2, zapísanej na LV č. 4479, za cenu podľa
znaleckého posudku, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle Územného
plánu mesta ( okrsok č. 3 ) a to umiestnenia malopodlažnej zástavby,
plochy výroby, skladov, logistických centier, nákupných parkov, pričom je
potrebné regulovať v navrhovaných lokalitách výstavbu prípustnými
a neprípustnými funkciami v území maximálnou výškou zástavby,
koeficientom zastavanosti a indexom podlažných plôch
Uznesenie bolo splnené – uznesenie MZ boli oznámené listom zo dňa
1.5.2016

60/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 5716,
parcely parc. č. KN C 7336/6 ostatná plocha s výmerou 1 275 m2, pre
Tomáša Lázára a manželku Beátu Lázárovú, bytom Útulná č. 17, 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
žiadateľov, za cenu 18 800,-€ podľa Znaleckého posudku č. 41/2016 zo dňa

11.03.2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom. Všetky náklady
súvisiace s predmetným predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva podpísaná dňa 11.5.2016, kúpna cena uhradená
dňa 13.5.2016
61/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava parc. č. KN C 875/343 zast.
plocha s výmerou 20 m2 zapísaného na LV č. 3001 pre Ladislava Kerekeša a
manželku Elenu Kerekešovú, bytom Čučmianska č. 11, Rožňava, podľa 9a,
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb., za cenu 1 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva podpísaná dňa 11.5.2016, kúpna cena uhradená
dňa 11.5.2016

62/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, pozemku parc. č. KN C
4101/110 zast. plocha s výmerou 108 m2 zapísaného na LV č. 3001 a
novovytvorenej parcely parc. č. KN C 4101/114 zast. plocha s výmerou 157
m2, ktorá je odčlenená z parcely parc. č. KN C 4101/3 zast. plocha
s výmerou 1538 m2, zapísanej na LV č. 3001, zameraná Geometrickým
plánom č. 32999232-14/15 zo dňa 31.3.2015 vyhotoveným Ladislavom
Volčkom, Dlhá Ves č. 90,
pre KESKO MOBIL s.r.o., so sídlom Šafárikova č. 4, Rožňava, podľa 9a, ods.
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemky mesto neužíva
a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu
podľa Znaleckého posudku č. 34/2016 zo dňa 28.2.2016 vyhotoveného Ing.
Igorom Molitorisom, t. j. za cenu 7 100,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva podpísaná dňa 13.5.2016, kúpna cena uhradená
dňa 2.6.2016

63/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.
č. KN C 361/5 zast. plocha s výmerou 55 m2, odčlenenej z parcely parc. č.
KN C 361/2 zast. plocha s celkovou výmerou 136 m2 zapísanej na LV č. 3001,
podľa Geometrického plánu č. 68/2015 zo dňa 16.11.2015, vyhotoviteľ I.
Herško, Edelényska 22, Rožňava pre M-Market, a.s. so sídlom Ul. Dukelských
hrdinov 2, Lučenec, podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb., za

cenu podľa Znaleckého posudku č. 89/2015
zo dňa 17.12.2015,
vyhotoveného Ing. Marianom Novotným, t. j. za cenu 2 130,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Kúpna zmluva zaslaná na podpis dňa 9.5.2016, zatiaľ nie je podpísaná.
64/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava novovytvorenej parcely, parc.
č. KN C 875/675 zast. plocha s výmerou 104 m2, odčlenenej z parcely parc.
č. KN C 875/165 s celkovou výmerou 6178 m2 zapísanej na LV č. 3001 pre
Ing. Editu Piaterovú, bytom Záhradnícka č. 7, Rožňava, podľa 9a, ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že odkúpením pozemku sa
zabezpečí prístup na pozemok vo vlastníctve žiadateľky, ktorá na vlastné
náklady vybuduje prístupovú komunikáciu, za cenu podľa Znaleckého
posudku č. 29/2016 zo dňa 29.2.2016, vyhotoveného Ing. Dionýzom
Dobosom t. j. za cenu 1 790,- € .
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva podpísaná dňa 23.5.2016, kúpna cena uhradená
dňa 30.5.2016

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 zatiaľ nedoložil súhlas vlastníka susediacich garáží.

66/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k. ú. Rožňava parcely parc. č. KN C
1852/63 záhrada s výmerou 432 m2, parc. č. KN C 1852/126 zast. plocha
s výmerou 74 m2 a parc. č. KN C 1852/127 záhrada s výmerou 91 m2 všetky
zapísané na LV č. 3001, pre Alžbetu Répássyovú, bytom Zakarpatská č. 14,
Rožňava, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že
tieto pozemky mali byť prevedené do osobného vlastníctva už v roku 1990

na základe novely Občianskeho zákonníka, za cenu 1,- €/m2 t.j. za celkovú
kúpnu cenu 597,- €
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva podpísaná dňa 18.5.2016, kúpna cena uhradená
dňa 18.5.2016
67/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 223 zast. plocha
zapísanej na LV č. 3001 a časť parc. č. KN E 2353 zast. plocha zapísanej na
LV č. 4493 o výmere upresnenej geometrickým plánom formou obchodnej
verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku
Splnené – uznesenie MZ oznámené listom zo dňa 9.5.2016

68/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1/ predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 4101/1 zast.
plocha s výmerou 4406 m2 zapísaného na LV č. 3001, formou obchodnej
verejnej súťaže, s najnižším podaním vo výške 142 182,-€
2/ podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v k. ú. Rožňava,
parc. č. KN C 4101/1 zast. plocha s výmerou 4406 m2 zapísaného na LV č.
3001
ukladá
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Obchodná verejná súťaž bola neúspešná, neboli predložené žiadne ponuky.

69/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časti
parcely parc. č. KN C 4408/1 s výmerou upresnenou geometrickým plánom
( cca 678 m2 ) pre AgraBat s.r.o., so sídlom Rožňavská Baňa č. 184, podľa
§ 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemky
neužíva a bezprostredne susedia
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa, 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 znaleckého posudku
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia MZ
2.do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie MZ bolo žiadateľovi oznámené listom zo dňa 9.5.2016, zatiaľ
nepredložil geometrický plán a znalecký posudok.

70/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj časti parcely parc. č. KN C 368/2 s výmerou upresnenou
geometrickým plánom formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa
znaleckého posudku s tým, že sa zriadi vecné bremeno – právo prechodu
a prejazdu cez pozemok v prospech vlastníkov nehnuteľností KN C 368/1,
a KN E 90/2 a KN C 345/1

ukladá
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku
a podmienok obchodnej verejnej súťaže
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Uznesenie MZ bolo žiadateľom
oznámené listom zo dňa 9.5.2016,
vypracovanie geometrického plánu je v štádiu vybavovania.
71/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť
parcely parc. č. KN C 1861/2 zast. plocha
s výmerou upresnenou
geometrickým plánom ( cca 233 m2) pre Ing. Karolinu Balog Makovníkovú,
bytom Kyjevská č. 28, Rožňava, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č.
138/1991
Zb.,
z dôvodu,
že
pozemok
bezprostredne
susedí
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky za cenu podľa znaleckého
posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie MZ bolo žiadateľovi oznámené listom zo dňa 9.5.2016, zatiaľ
žiadateľka nepredložila geometrický plán a znalecký posudok.

72/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, diel
1 s výmerou 4 m2, ktorý tvorí časť parcely parc. č. KN C 822/2 zast. plocha,
vytvorený z parcely parc. č. KN E 2389 ostatná plocha s výmerou 601 m2,
zapísanej na LV č. 4493, zameraný Geometrickým plánom č. 152/2015 zo
dňa
29.12.2015 vyhotoveným Geodéziou Rožňava so sídlom Kósu
Schoppera 22, Rožňava, pre Annu Rézművesovú, bytom Ul. krátka č. 7
Rožňava, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že na
predmetnom pozemku je postavená časť stavby, ktorú žiadateľka plánuje
zlegalizovať a pozemok bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťou v jej
vlastníctve, za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace
s predajom bude znášať kupujúca.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ
2. vypracovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
Zodpovedná : prednostka MsÚ

Termín : do 30.6.2016
3. vypracovať kúpnu zmluvu po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného
povolenia
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Uznesenie MZ bolo žiadateľke oznámené listom zo dňa 9.5.2016, zámer
priameho predaj pozemku mesta bol zverejnený na dobu 15 dní, zmluva
o budúcej kúpnej zmluve bola podpísaná dňa 12.5.2016, prebieha stavebné
konanie na dodatočné povolenie stavby.
73/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja budovy transformačnej stanice
a rozvodne s technológiou, postavenej na pozemku parc. č. KN C 4369/18,
s. č. 4253 a pozemku parc. č. KN C 4369/18 zast. plocha s výmerou 66 m2
v k. ú. Rožňava pre Východoslovenskú distribučnú a. s., so sídlom Mlynská
31, Košice podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že
kupujúci je odborne spôsobilou osobou na poskytovanie komplexných služieb
v oblasti predaja a distribúcie elektriny, za cenu podľa znaleckého posudku.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
2. zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 1. do 5 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Uznesenie MZ bolo žiadateľovi oznámené listom zo dňa 9.5.2016, zatiaľ
nepredložili geometrický plán a znalecký posudok.

74/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č.
4493, časť parcely parc. č. KN E 2408 zastavaná plocha s výmerou 140 m2,
na dobu neurčitú od 01.05.2016, pre Stavreality, s.r.o. J. Poničana 13, 841
07 Bratislava, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu
že v blízkosti
svojich nehnuteľností plánujú žiadatelia zriadiť odstavné
plochy a ich zámer má verejne prospešný charakter, za nájomné v zmysle
Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta t. j. za ročné nájomné vo výške
453,60 €
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Splnené – nájomná zmluva podpísaná dňa 24.5.2016

75/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV č.
3001, k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 1751/1 zastavané plochy a nádvoria, na
dobu neurčitú, pre spoločnosť ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina
podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., na ktorom sú umiestnené
3 ks jednostranných reklamných panelov – bilboardov (5,10 x 2,40 m)
z dôvodu, že uvedená spoločnosť už má od roku 2011 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
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 09.05.2016, zámer bol
zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. Materiál je zaradený do
programu rokovania MZ 23.06.2016 na konečné schválenie.
76/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku zapísaného na LV č. 6161,
k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 4408/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere
19 857 m2, pre spoločnosť EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí
Uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 09.05.2016.

77/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta zap. na LV č.
3001, k. ú. Rožňava:
a) parc. č. KN C 734 zastavané plochy o výmere 166 m2
a
b)parc. č. KN C 735 záhrada o výmere 218 m2,
na dobu neurčitú, pre Štefana Gona, bytom Hrnčiarska 2, Rožňava, podľa §
9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že na parc. č. KN C 734
sa nachádza rodinný dom so súp. č. 1483 vo vlastníctve Štefana Gona s
manželkou a s parc. č. KN C 735 sú užívané ako jeden celok, za cenu podľa
Zásad pre určovanie výšky nájomného... podľa Čl. 3 písm. A bod 2 a bod 5
v II. zóne mesta.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ
2. vypracovať zmluvu o zabezpečovacom prevode práva k nehnuteľnosti
vo vlastníctve žiadateľa v súlade s § 553 Obč. zákonníka na
zabezpečenie splatenia všetkých pohľadávok mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
3. vydať kladné stanovisko k dodatočnému povoleniu na prístavbu na
parcele č. KN C 734
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
4. vydať zamietavé stanovisko k dodatočnému povoleniu na stavbu
postavenú na parcele č. KN C 735
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
5. oznámiť, že až po splatení záväzkov voči mestu budú môcť požiadať
o predaj pozemku parc. č. KN C 734
Zodpovedná : prednostka MsÚ

Termín : do 10 dní od schválenia MZ
1. Uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 09.05.2016, zámer bol
zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. Materiál je zaradený do
programu rokovania MZ 23.06.2016 na konečné schválenie.
2. Vypracovaný návrh zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, zmluva
bude podpísaná po podpise nájomnej zmluvy.
3. a 4. Stanovisko MZ oznámené stavebnému úradu listom zo dňa
10.05.2016.
5. Oznámené žiadateľovi listom zo dňa 09.05.2016.
78/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k. ú. Rožňava,
zapísaného na LV č. 3001, časť parcely parc. č. KN C 4018/1 ostatná plocha
s výmerou 8 784 m² pre Regionálne poradenské a informačné centrum
Rožňava, Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že v bezprostrednej blízkosti svojich
nehnuteľností chce zabezpečiť parkovanie pre nájomcov, stránky a klientov
Regionálneho poradenského a informačného centra, za cenu 3 250,- € na
rok 2016 a na ďalšie roky podľa dohody zmluvných strán. V tom zmysle
zabezpečiť aj dopravné značenie v zmysle platnej legislatívy.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 10.05.2016, zámer bol
zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. Materiál je zaradený do
programu rokovania MZ 23.06.2016 na konečné schválenie.

79/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predĺženie platnosti Zmluvy č. 50 o nájme nebytových priestorov uzavretej
medzi prenajímateľom Technické služby mesta Rožňava a nájomcom STEFE
Rožňava, s.r.o. do roku 2028
ukladá
zabezpečiť vypracovanie dodatku k Zmluve č. 50 o nájme nebytových
priestorov
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ
Uznesenie oznámené Technickým službám mesta Rožňava listom zo dňa
10.05.2016, v ktorom boli požiadaní o vypracovanie dodatku k Zmluve č. 50
o nájme nebytových priestorov.

80/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
kúpu časti pozemku ( pod miestnou komunikáciou ) parc. č. KN E 1641/1
s výmerou upresnenou geometrickým plánom od Oktaviána Nováka, bytom
Rudná č. 313
ukladá
rokovať o výške kúpnej ceny
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ

Uznesenie MZ bolo žiadateľovi
s predajom časti pozemku.
81/2016

oznámené

dňa

9.5.2016,

nesúhlasí

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje

z rokovania MZ materiál :
OZ Klub športovej kynológie Rožňava, Edelényska 16, Rožňava – výpožička pozemku
mesta
82/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vjazdom
na
lesné cesty vo vlastníctve mesta na vykonávanie
autoturistiky
s využitím
terénnych
vozidiel
Maverik
Max
X
spoločnosťou MAXIMUS group s.r.o., so sídlom Páterova č. 6, Rožňava,
v rámci podnikateľského zámeru Spoznávanie a propagácia Horného
Gemera
ukladá
zabezpečiť uzavretie Dohody o vstupe na lesné cesty vo vlastníctve mesta,
ich užívaní a o náhrade škody po jej schválení mestským zastupiteľstvom
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia dohody MZ
Primátor mesta pozastavil výkon uznesenia MZ
Materiál : Prerokovanie pozastaveného uznesenia
je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016 :

83/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1/ priamy predaj osobného motorového vozidla Citroen C5 2,0 HDI Pack za
cenu 1 950,- €, priamym predajom v zmysle § 9a) ods. 5 zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí pre p. Júliusa Repaszkého, bytom Košická č. 37, Rožňava
2/ priamy predaj osobného motorového vozidla Citroen C4 1,6i 16V Pack za
cenu 1 800,- € priamym predajom v zmysle § 9a) ods. 8 písm. d) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí pre Jaroslava Laššáka, bytom Majerská 10,
Rožňava
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
Splnené – kúpna zmluva s Júliusom Repaszkým bola podpísaná dňa
17.5.2016, kúpna cena uhradená dňa 19.5.2016
- kúpna zmluva s Jaroslavom Laššákom bola podpísaná dňa 16.5.2016,
kúpna cena uhradená dňa 16.5.2016

84/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odovzdanie nasledovných nehnuteľností zapísaných na LV č. 3001 v k. ú.
Rožňava:
pozemky, parc. č. KN C 6143/2 o výmere 12768 m2 v účtovnej hodnote 227
142,72 €, parc. č. KN C 6143/3 o výmere 171 m2, v účtovnej hodnote
3 042,09 €, parc. č. KN C 6143/4 o výmere 111 m2, v účtovnej hodnote
1 974,69 €, parc. č. KN C 6143/5 o výmere 110 m2, v účtovnej hodnote

1 961,69 € a budova postavená na parc. č. KN C 6143/3, s. č. 4247
v účtovnej hodnote 62 000,-€
a hnuteľného majetku: elektrická zabezpečovacia signalizácia v účtovnej
hodnote 2 279,56 € a nábytok v hodnote 200,-€ do správy pre Technické
služby mesta Rožňava s účinnosťou od 1.5.2016
ukladá
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
Splnené - Protokol č.2/2016 bol podpísaný dňa 9.5.2016
85/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 25.02.2016, ktorým bolo schválené
protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku vzduchotechniky pre Spojenú
školu J. A. Komenského č. 5 v Rožňave, v časti hodnoty vzduchotechniky
zo 14 419,96 € na 12 140,40 € a v časti účinnosti z 1.3.2016 na 1.5.2016
ukladá
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do
správy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
Splnené - Protokol č.1/2016 bol podpísaný dňa 13.5.2016

86/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s prechodom práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 377/2014, uzatvorenej
s Mgr. Ivanou Noskovou na spoločnosť invox s. r. o. a
ukladá
uzatvoriť zmluvu o prechode práv a povinností z nájomnej zmluvy č.
377/2014
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia
Uznesenie bolo splnené, zmluva bola podpísaná 9.5.2016

87/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informatívnu správu – Zoznam budov v správe mesta Rožňava a v správe
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava

88/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na
vedomie
informatívnu správu - zoznam mestských komunikácií, pod ktorými nie sú
pozemky vo vlastníctve mesta
ukladá
pristúpiť k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov v rámci finančných
možností mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Vlastníci pozemkov na Ul. páterovej boli vyzvaní k majetkoprávnemu
usporiadaniu pozemkov pod mestskou komunikáciu listami zo dňa 6.6.2016.
Priebežne po jednotlivých uliciach budú vlastníci vyzývaní.

89/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s uzavretím partnerskej zmluvy medzi mestom Podgora v Chorvátsku
a mestom Rožňava
ukladá
spracovať návrh partnerskej zmluvy a predložiť ho na schválenie mestskému
zastupiteľstvu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30.6.2016
Návrh na schválenie partnerskej zmluvy je zaradený do programu
rokovania MZ 23.6.2016.

90/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neprijalo uznesenie
k návrhu o navýšení platu primátora mesta o 30 %
neschvaľuje
navýšenie platu primátora mesta o 25 %
Uznesenie realizované vo výplatnom termíne.

91/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
k o n š t a t u j e , že
hlavnej kontrolórke mesta podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí plat, ktorý je 1,96
násobkom priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2015 /883
€/ s účinnosťou od 1.1.2016
schvaľuje
v súlade s § 18c ods. 5 citovaného zákona mesačnú odmenu vo výške 5 %
z mesačného platu s účinnosťou od 1.1.2016
Uznesenie bolo realizované vo výplatnom termíne 04/2016

92/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
v zmysle § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta
odmenu za I. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta vo výške 520 €
Odmena bola vyplatená vo výplatnom termíne 04/2016

93/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z finančnej kontroly Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava
a školskej jedálne pri Spojenej škole
-------

94/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom
Rožňava pre športové a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
------

95/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z kontroly platenia daní za predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje za rok 2015
------

96/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na
vedomie
Správu z kontroly cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona
č. 283/2002 Z.z. vznp. a internej smernice o cestovných náhradách za rok
2015
--------

97/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly
dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností
Mestského úradu v Rožňave v roku 2014
ukladá
mestskému úradu vypracovať návrh zmien nájomného na spoločenskú sálu
a radnicu
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 23.6.2016

98/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava
Zásady boli primátorom mesta podpísané, sú zverejnené na internetovej
stránke mesta

99/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na
vedomie
Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015
Prerokované na Valnej hromade ML s.r.o. dňa 7.6.2016

100/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
prerozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015
prídel do sociálneho fondu
964 €
dividendy mestu
37 000 €
Prerokované na Valnej hromade ML s.r.o. dňa 7.6.2016

101/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2016
Prerokované na Valnej hromade ML s.r.o. dňa 7.6.2016

