Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 25. februára 2016

2/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e p r i j a l o uznesenie
k návrhu Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava

3/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 28.10.2015
do 31.1.2015

4/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
1) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
• k viacročnému rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018,
• k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
• k návrhu Programového rozpočtu mesta Rožňava
2) návrhy rozpočtov mesta, príspevkovej organizácie TS mesta Rožňava
a rozpočtových organizácií na roky 2017, 2018
schvaľuje
1) rozpočet mesta Rožňava na rok 2016 vrátane programového rozpočtu : ako
vyrovnaný
bežné príjmy
12 931 071 €
bežné výdavky
12 589 686 €
prebytok
341 385 €
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
schodok

562 283 €
1 284 473 €
-722 190 €

finančné operácie – príjmy
1 214 922 €
finančné operácie – výdavky 834 117 €
prebytok
380 805 €
príjmy celkom
výdavky celkom
prebytok celkom

14 708 276 €
14 708 276 €
0

2. použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu na krytie finančných
výdavkov - splátok úveru nasledovne:
Krytie:
bežné výdavky - školy
3 721 807 €
kryté:
- bežné príjmy na školy – PK 3 625 940 €
- FO - príjmy - dotácie r. 2015
95 867 €
0
bežné výdavky – ostatné
8 867 879 €
kryté:
- bežné príjmy
9 305 131 €
prebytok z roku 2015 - dotácie
40 000 €
prebytok z roku 2015 byty
0
prebytok
477 252 €
kapitálové výdavky
1 284 473 €
kryté:
- kapitálové príjmy
562 283 €
Prebytok z roku 2015 – dotácie
639 €
- FO - príjmy - úvery
821 516 €
prebytok z roku 2015
0
prebytok
99 965 €
FO - výdavky
843 117 €
kryté:
bežné príjmy
finančné príjmy
256 900 €
kapitálové príjmy
schodok
440 384 €
schodok
- 577 217 €
celkom
0
2) limit príspevku pre Technické služby mesta Rožňava, príspevkovú
organizáciu v roku 2016
v sume 687 000 € ako bežný príspevok a
v sume 25 000 € ako kapitálový príspevok na výmenu kotla pre
všešportový areál
3) rozpočet Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie
na rok 2016
4) použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta
Rožňava na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2016
5) rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2016
6) kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové
výdavky na rok 2016

ukladá
1) na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť návrh rozpočtu
Mestského divadla Actores Rožňava , príspevkovej organizácie a návrh
limitu príspevku
Zodpovedný : riaditeľka MsD Actores
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
2) oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii TS mesta
Rožňava schválenie rozpočtov na rok 2016
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 4.3.2016
3) spracovať materiál pre komisiu finančnú, podnikateľskú a správy
mestského majetku a následne pre mestské zastupiteľstvo, v ktorom bude
uvedený zoznam nehnuteľného majetku mesta, ktorý nie je v správe
Technických služieb mesta Rožňava, s príjmami a výdavkami za roky
2013 – 2015, a plánom príjmov a výdajov na roky 2016 – 2018
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
4) Program 2 : Propagácia a marketing – zámer podprogramu, upraviť
nasledovne : Prvú vetu nahradiť textom : Budovať goodwill mesta ako
spoločenského, kultúrneho centra Horného Gemera a dosiahnuť, aby sa
mesto stalo strediskom cestovného ruchu.
Poslednú vetu nahradiť textom : Vyvíjať aktivity na uchovanie
historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na
uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a
odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.
Podprogram 5.3. : Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio
Upraviť text prvej vety : Zabezpečenie prevádzky mestského rozhlasu
on line (šírené formou e mailov a SMS)
Podprogram 10.1 : Telocvične a športové areály vypustiť položku
Tri ruže a strážna veža a zaradiť do príslušného programu
Výšku výdavkov na prevádzku multifunkčnej telocvične uvedenej
v komentári zosúladiť s tabuľkovou časťou.
Program 11 : Komunikácie - rozčleniť uvedený údaj o celkovom príspevku
pre TS do príslušných podprogramov a rozpísať do príslušných tabuliek
Podprogram 12.1 : Správa a údržba zelene - vypustiť položku Veterinárna
oblasť a deratizácia z tabuľky ako aj poslednú vetu textovej časti a zaradiť
do príslušného programu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 31.3.2016
5/2015

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

ukladá
mestskému úradu
• aktualizovať zoznam komunikácií na opravu podľa priorít
• vypracovať harmonogram opráv mestských komunikácií
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
6/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku a o
správe a údržbe verejnej zelene v § 2 ods. 7 až 9, § 3 ods. 1 písm. b) a § 5
podľa predloženého návrhu,
ukladá
VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

7/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku v §
6a podľa predloženého návrhu,
ukladá
VZN so zapracovaným doplnením uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

8/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi podľa predloženého návrhu so schválenou
úpravou
§ 22 ods. 3 písm. c) – vypúšťa sa : text „ drobný stavebný odpad “
ukladá
mestskému úradu
1. poskytnúť informácie pre obyvateľov mesta (mimo informácie na
internetovej stránke mesta ) o možnostiach Zberného dvora firmy Gemer
Brantner s.r.o., na Štítnickej 21 v Rožňave pri nakladaní s odpadmi
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30.4.2016
2. pri podpise Zmluvy o zbere komunálneho odpadu a nakladaní so
separovaným odpadom s organizáciami zodpovednými ich mesto zaviaže
k osvete obyvateľov pri triedení odpadu minimálne 2 x ročne
Zodpovedná : prednostka MsÚ

Termín : ako v texte
3. uviesť vo VZN pri jednotlivých druhoch odpadu katalógové čísla podľa
kategorizácie odpadov a doplniť k VZN prílohu č. 2 „Katalóg odpadov“ zo
zákona (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z..)
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
4. schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
9/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v § 4 ods. 1 a ods. 2 a § 6 ods. 2
podľa predloženého návrhu,
ukladá
VZN so zapracovaným doplnením uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

10/2016

Mestské zastupiteľstvo Rožňave
schvaľuje
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku v § 2 ods. 1
a ods. 2 podľa predloženého návrhu,
ukladá
VZN so zapracovaným doplnením uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

11/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku počas
príležitostných trhov v § 4 ods. 1 a ods. 2, § 5 ods. 4 a ods. 11 a § 7 podľa
predloženého návrhu,
ukladá
VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

12/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1) udelenie ocenení najúspešnejším športovcom za rok 2015
a
za dlhoročnú prácu v oblasti športu
v zmysle návrhu komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku :
Najúspešnejší športovec mesta za rok 2015
• kategória deti a mládež
Natália Lázárová – Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava
Filip Peter Rákai – Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám
Zuzana Baštáková – Ženský basketbalový klub Rožňava
Kristína Šimková – Ženský basketbalový klub Rožňava
• kategória dospelí športovci
Adrián Angyal – TEAKWONDO HAKIMI Rožňava
Monika Repaszká - Ženský basketbalový klub Rožňava
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
Ing. Peter Marko – Klub rekreačného volejbalu pri TJ Elán Rožňava
Ján Őszi – Hokejový klub mesta 98 mládeže Rožňava
Ing. Martin Markušovský – TJ Elán Rožňava
2/ finančnú čiastku vo výške 40 €/jednotlivec na nákup trofejí a kvetov zakúpené
mestom a ďakovné listy
3/ nákup trofejí na športové sprievodné podujatia do výšky 50 €
Spolu: 410 €
ukladá
zverejniť ocenených na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ

13/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 167/2015 zo dňa 25.6.2015, ktorým bolo schválené
odkúpenie pozemku do majetku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely
KN C 1963/18 zast. plocha s výmerou 452 m2, zameranej Geometrickým plánom
č. 12/2015 zo dňa 8.4.2015 vyhotoveného GEOPLÁNOM ROŽŇAVA, s.r.o.,
od Palivá a stavebniny, a.s., so sídlom Floriánska 16, Košice v časti kúpnej ceny
z 3 616,-€ na cenu podľa Znaleckého posudku č.25/2015 zo dňa 4.12.2015
vyhotoveného Ing. Pavlom Maťufkom, t.j. 6 400.- €
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

14/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, diel 1 s výmerou 542 m2, ktorý
tvorí časť parcely KN C 2324/11, vytvorený z parcely KN E 182/1 zast. plocha
s výmerou 943 m2 zapísanej na LV č. 4493 a diel 2 s výmerou 361 m2, ktorý
tvorí časť parcely parc. č. KN C 2324/11, vytvorený z parcely parc. č. KN E
2324 zast. plocha s výmerou 9157 m2 zapísanej na LV č. 4493 podľa
Geometrického plánu č. 79/2015 zo dňa 23.12.2015, vyhotoviteľ I. Herško,
Edelényska 22, Rožňava pre Petra Džačára, bytom Gemerská č. 25, Rožňava,
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu
podľa Znaleckého posudku č. 170/2015 zo dňa 18.12.2015, vyhotoveného Ing.
Dionýzom Dobosom t. j. za cenu 10 300,-€.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

15/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc. č.
KN C 1774/50 zastavaná plocha s výmerou 33 m2, odčlenená z parcely parc. č.
KN C 1774/24 zast. plocha s výmerou 5024 m2, zapísanej na LV č. 3001, podľa
Geometrického plánu č. 146/2015 zo dňa 04.01.2016 vyhotoveného Geodéziou
Rožňava, s.r.o. Kósu Schoppera 22, Rožňava, pre Ľuboša Chladného a manželku
Beátu Chladnú, bytom Koceľovce č. 59, podľa § 9a, odst. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb., z dôvodu že
mesto predmetný pozemok nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, za cenu
630,- €, podľa Znaleckého posudku č. 4/2016 zo dňa 12.01.2016, vyhotoveného
Ing. Máriou Gyöngyösovou.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

16/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 3001, parc.
č. KN C 2081/254 zast. plocha s výmerou 521 m2 , pre KESKO MOBIL s.r.o.,
so sídlom Šafárikova č. 4, Rožňava, podľa 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb., za cenu podľa znaleckého posudku č. 165/2015 zo dňa 3.12.2015
vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom, t.j. za cenu 9.300 €.

17/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
1. 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,-€,
2. zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta novovytvorenej
parcely parc. č. KN C 361/5 zast. plocha s výmerou 55 m2, pre M-Market, a.s.
so sídlom Ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že na pozemku sa nachádzajú schody, ktoré sú
súčasťou budovy vo vlastníctve žiadateľa za nájom v zmysle Zásad na
určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta t. j. za 222,75 €/rok.

18/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, parc.
č. KN C 1684/128 zast. plocha s výmerou 544 m2, pre Mareka Pakesa a
manželku Marcelu Pakesovú, bytom Ul. Zoltána Fábryho č. 41, Rožňava podľa
§ 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto neužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu
10,-€/m2 t. j. za cenu 5 440,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ

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

20/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
priamy predaj pozemku mesta pod garážou v k. ú. Rožňava, parcely parc. č.
KN-C 4085/2 zastavaná plocha s výmerou 19 m2, pre Zdenku Šmidtovú, bytom
Kyjevská 1, Rožňava, za cenu vo výške 13,27 €/m2, v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. § 9a) ods. 8 písm. b)

21/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja 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 podľa znaleckého
posudku. Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom budú 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

22/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja 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 parcelu 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 zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ

23/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
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
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

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

26/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie pozemku v k. ú. Rožňava, parc. č. KN
E 1693/2 orná pôda s výmerou 138 m2, zapísaného na LV č. 4716 za ročný nájom
vo výške 55,20 € pre Ing. Jozefa Lakosa, bytom Budovateľská č.27, Rožňava
2. spätný nájom za 3 roky za užívanie pozemku, v k. ú. Rožňava, parc. č. KN E
1693/2 orná pôda s výmerou 138 m2, zapísaného na LV č. 4716 vo výške 165,60
€ pre Ing. Jozefa Lakosa, bytom Budovateľská č. 27, Rožňava
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy

Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
27/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k. ú. Rožňava,
zapísaného na LV č. 4493, časť parcely parc. č. KN E 2408 zastavaná plocha
s výmerou upresnenou na základe stanoviska správcu, 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 cenu 3,24
€/m2/rok
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ

28/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti strechy o výmere 25 m²
a nebytového priestoru o výmere 20 m² v budove Mestského úradu Rožňava,
Šafáriková 29/499, LV č. 3001, parc. č. 2004, pre UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, podľa § 9a ods. 9 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že spoločnosť má záujem naďalej využívať
časť strechy budovy a priestor serverovne na 5. poschodí budovy MsÚ, na
umiestnenie technologického zariadenia, ktoré slúži na príjem televíznych
a rozhlasových signálov, ako aj ich následnej konverzie a spracovania pre ich
ďalšiu distribúciu za nájomné vo výške 1.546.-€ / rok na dobu neurčitú.
Ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ

29/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom budovy – „Matúšovej chaty“ postavenej na pozemku parc. č.
KN C 6068/2, súp. číslo 4233 v k. ú. Rožňava pre Mestské lesy Rožňava s.r.o.
, so sídlom Rožňava Huta č. 2243, podľa § 9a, ods. 9 písm.c) zák. č. 138/1991
Zb., z dôvodu, že nájomca sa o budovu stará od roku 1997, za ročný nájom vo
výške 100,-€.
ukladá
zabezpečiť uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 6/2001 zo dňa 10.4.2001
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

30/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja budovy v k. ú. Rožňava – skladu so
súpisným číslom 1060 bez pozemku, postavenej na parcele parc. č. KN C 5127
s výmerou 508 m2, zapísanej na LV č. 6113, pre GLS-Global logistic service
s.r.o., Jesenná 8, 040 01 Košice, podľa § 9a/ ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991
Zb.,

31/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1/ predaj osobného motorového vozidla Citroen C5 2,0 HDI Pack za najnižšiu
cenu 1 930,- €, priamym predajom v zmysle § 9a/ ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
2/ predaj osobného motorového vozidla Citroen C4, 1,6i 16V Pack za najnižšiu
cenu 2 340,- €, priamym predajom v zmysle § 9a/ ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
ukl adá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 5 dní od schválenia MZ

32/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie Rekonštrukcie budovy Základnej školy na Ul. zlatej
v Rožňave v účtovnej hodnote 251 091,99 € do správy pre Základnú školu na
Ul. zlatej v Rožňave s účinnosťou od 1.3.2016
ukladá
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ

33/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku vzduchotechniky v hodnote
14 419,96,- € do správy Spojenej školy J. A. Komenského č. 5 v Rožňave
s účinnosťou od 1.3.2016
ukladá
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do
správy
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ

34/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
výpožičku nehnuteľného majetku mesta na dobu neurčitú - miestnosti na
prízemí administratívnej budovy na Ulici Akademika Hronca 102/9 v Rožňave,
slúžiacej ako učebňa pre činnosť ZUŠ s rozlohou 47,27 m2, podľa

ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide
o organizáciu zriadenú mestom na verejnoprospešný účel a to výchovu a
vzdelávanie detí a mládeže
ukladá
zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o výpožičke
Zodpovedná : riaditeľka ZUŠ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
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

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

37/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení podľa
Prílohy č.1
ukladá
oznámiť znenie uznesenia MZ jednotlivým predsedom školských rád

Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ
38/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zaradením učebného odboru Cukrárska výroba, kód: 2985 G 00 do siete škôl
a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8,
v Rožňave
ukladá
zabezpečiť písomné oznámenie uznesenia Spojenej škole internátnej
v Rožňave
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

39/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava :
- komisií mestského zastupiteľstva
- mestského zastupiteľstva
v roku 2016

40/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
oznámenie p. Mgr. Milana Capáka o vzdaní sa funkcie podpredsedu a člena
Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky dňom 26.1.2016.
volí
za podpredsedu Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
p. Mgr. Dionýza Keménya

41/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
v zmysle § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta
odmenu za IV. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta vo výške 400 €

42/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2015

43/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2016

44/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015

45/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností za rok 2015

46/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
nevyhovuje
Petícii za opravu cesty vedúcej k zariadeniu pre seniorov
a trvá na uznesení MZ č. 237/2015

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

V Rožňave 1.3.2016

