UZNESENIA
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 29.06.2017

105/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

106/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zvýšenie počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné obdobie 2018 – 2022 so
zachovaním počtu volebných obvodov 2

107/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľ uje
žiadnu z predložených alternatív počtu poslancov
vo VO1 a VO2

108/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
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 podľa predloženého návrhu
a s určením výšky dotácie pre cirkevné
a súkromné školské zariadenia v prílohe č. 1
vo výške 88 %,
ukladá
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia

109/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o
školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v prílohe č. 2
podľa predloženého návrhu s doplnením Prílohy č. 2, bod. 3 o bod 8 obec
Hrhov od školského roka 2017/2018 žiaci Máté a Mátéová a Prílohy č. 3
Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským o bod č.13obec Hrhov
ukladá
schválené VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 14 dní od schválenia

110/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
doplnenie všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými

stavebnými odpadmi v § 1 a v §28a podľa predloženého
návrhu
ukladá
VZN so schválenými zmenami uverejniť na úradnej
tabuli a internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 14 dní od schválenia
111/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie podľa
predloženého návrhu,
ukladá
schválený Dodatok č. 2 k Smernici mesta Rožňava pre verejné
obstarávanie uverejniť v profile VO na internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 14 dní od schválenia

112/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie
na vedomie
Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach
v období od 23.02.2017 do 15.06.2017

113/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie na vedomie:
1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta
Rožňava za rok 2016
2. stanovisko účtovnej závierky za rok 2016 nezávislého audítora
schvaľuje:
1.
Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2016
2.

celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta za rok 2016 bez výhrad

3.

prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2016 v sume 768 921,32 €,
po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a dotácií v sume 450 289,17 €

4.

tvorbu rezervného fondu v sume 412 465,13 € a jeho použitie na kapitálové
výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017

5.

tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 37 824,04 €

6.

tvorbu rezervného fondu v sume 418 066,34 € z prebytku finančných operácií
a jeho použitie

na kapitálové výdavky schválené v rozpočte mesta na rok

2017
7. účtovný hospodársky výsledok v sume 294 038,29 € a jeho preúčtovanie na účet
428 – nevysporiadaný HV min. rokov

8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume - 9 432,05 €
a jeho vysporiadanie z rezervného fondu v celkovej sume
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume – 13 529,70
€ a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
10. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2016

114/2017

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

115/2017

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

116/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava
parcely parc.č. KN C
1967/15 zastavaná plocha s výmerou 39 m2, zapísanej na LV č. 3001, pre
Petra Čuchrana bytom Šafárikova 41, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.b)
zák.č.138/1991 Zb., za cenu 517,53 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ

117/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely
par.č. KN C 79/35 zastavaná plocha s výmerou 178 m2 , odčlenenej
z parcely parc.č. KN C 79/22 zastavaná plocha s celkovou výmerou 833 m2
, zapísanej na LV č. 3001, podľa Geometrického plánu č.36 210 16191/2017, vyhotoveného Geodéziou Rožňava, s.r.o. Jarná 3, Rožňava, pre
FOWER s.r.o. , so sídlom Ul. kvetná č. 26, Rožňava, podľa § 9a, odst. 8
písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok bezprostredne susedí

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ sa bude starať o zeleň
nachádzajúcu sa na pozemku mesta susediacom s predmetným pozemkom
po dobu 5 rokov a po odsúhlasení zrealizuje chodník na prepojenie pešej
zóny a existujúceho chodníka na Ul. kvetnej, za kúpnu cenu vo výške
4 978,66,- €, podľa Znaleckého posudku č. 103/2017 zo dňa 01.06.2017,
vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom budú znášať kupujúci
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenie MZ
118/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava parcely par.č. KN C
875/130 zastavaná plocha s výmerou 23 m2, zapísanej na LV č. 3001, pre
Štefana Vašaša a manželku Zitu Vašašovú, bytom Slnečná 10, Rožňava,
podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb., za cenu 305,21 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ

119/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
parcely parc.č.KN C 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom
( cca 300 m2 ), pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja
bytom Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou, podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu
podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 10 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ

120/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č.12/6 Štefan Gono – priamy predaj pozemku mesta

121/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parciel parc.č.KN C 875/162 a parc.č.KN C 4349/1 s výmerou upresnenou
geometrickým plánom (cca 2500 m 2 ), pre Reformovanú kresťanskú cirkev
na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25,
Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že

pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
ktorý
plánuje na predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska
a ďalších výchovnovzdelávacích zariadení
za cenu podľa znaleckého
posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 15 dní od schválenia MZ
2.najbližšie zasadnutie MZ
3. žiadateľovi, t.j. Reformovanej kresťanskej reformovanej cirkvi na
Slovensku, Cirkevnému zboru Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25,
Rožňava vypracovať štúdiu rozmiestnenia zamýšľanej výstavby budov
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
122/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
zapísaného na LV č. 3001, časť parcely parc.č. KN C 1975/2 ostatná plocha
s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre Stavreality, s.r.o. J.
Poničana 13, 841 07 Bratislava, podľa § 9a, odst. 8 písm. e) zák.č.
138/1991 Zb., z dôvodu že
mesto predmetný pozemok nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za
cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci
ukladá
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2/ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1/ do 15 dní po schválení MZ
2/ do 30 od schválenia MZ

123/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k.ú.
Rožňava parc.č. KN E 2386 ostatná plocha s výmerou 166 m2 zapísaného
na LV č. 4493

124/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odkúpenie pozemku do majetku mesta, časť z parc.č.KN C 1936/2
zast.plocha a časť z parc.č.KN C 1936/28 zast.plocha zapísaných na LV
č.6102 o výmere upresnenej geometrickým plánom, od Ing. Juraja
Pápayho bytom Ul.Pavla Dobšinského 65, Rožňava za cenu 9,11 €/m2.
Všetky náklady súvisiace s kúpou bude znášať mesto Rožňava.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
2. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 1.do 30 dní od schválenia MZ
2.do 10 dní od predloženia geometrického plánu

125/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemku mesta zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava,
parc. č. KN C 4431 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2825 m2 na
výstavbu výrobnej haly na výrobu záhradných drevených domčekov a im
podobných komponentov, pre spoločnosť HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45,
048 01 Rožňava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, na dobu určitú, podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta. Spoločnosť plánuje vytvoriť 7 pracovných miest, čím prispeje aj
k zníženiu nezamestnanosti v okrese Rožňava.
Pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne, kde mesto prenajíma pozemky
do nájmu na podnikanie a tento pozemok svojou rozlohou nie je lukratívny
pre rozsiahlejší podnikateľský zámer.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 30 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ

126/2017

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

127/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
časti parcely parc.č.KN 1861/2 zast.plocha s výmerou 160 m2 pre
Občianske združenie Klub horských športov KRAS so sídlom Kyjevská 28,
Rožňava podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že
žiadateľ na predmetnom pozemku na vlastné náklady vybuduje umelú
lezeckú stenu, ktorá bude prístupná všetkým záujemcom o tento šport za
nájom podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, t.j. 64,80 €/rok.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od schválenia MZ

128/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
časť parcely parc.č. KN C 79/22 zastavaná plocha s výmerou cca 194 m2,
zapísanej na LV č. 3001, pre Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska
19, Rožňava, podľa § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že
predmetný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Kláštora, ktorú
má uvedené občianske združenie v dlhodobom prenájme, na dobu určitú
20 rokov, za cenu 1,-€/rok
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od schválenia

129/2017

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

130/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.nasledovnú zámenu pozemkov v k.ú. Rožňava:
pozemok, parc.č.KN C 875/256 zast.plocha s výmerou 65 m2, zapísaný na
LV č.3001 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. Edity
Piaterovej bytom Ul. záhradnícka č.7,Rožňava a pozemok novovytvorená
parcela parc.č.KN C 875/679 zast.plocha s výmerou 14 m2 podľa
Geometrického plánu č.36 210 161-149/2016 zo dňa 4.1.2017
vyhotoveného GEODÉZIOU Rožňava, s.r.o., so sídlom Kósu Schoppera 22,
Rožňava pripadne v prospech mesta Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta sa nachádza vo dvore
žiadateľky a pozemok vo vlastníctve žiadateľky sa nachádza pod miestnou
komunikáciou. Všetky náklady súvisiace s predmetnou zámenou bude

znášať mesto a rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 357,€ uhradí Ing. Edita Piaterová.
2,zriadenie vecného bremena v prospech mesta Rožňava na pozemky
v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 875/256 a parc.č.KN C 1609/35 spočívajúceho
v strpení nosného stĺpu vzdušného elektrického vedenia
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
131/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
a) predaj stavebných odpadov po stavebnej činnosti mesta Rožňava –
rekonštrukcia námestia Baníkov v Rožňave za cenu 18499,99€ pre GEMMA-LP
s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 1634/5, Humenné
b) zámenu nasledovných pozemkov v k.ú. Nadabula: novovytvorené parc.č.KN C
1101/11 ostatná plocha s výmerou 7604 m2,KN C 1103/9 trvalý trávny porast
s výmerou 198 m2, KN C 1103/10 trvalý trávny porast s výmerou 104 m2, KN C
1101/12 ostatná plocha s výmerou 214 m2, KN C 1102/3 zast.plocha s výmerou
87 m2, KN C 1103/7 trvalý trávny porast s výmerou 2726 m2 a KN C 1103/8
trvalý trávny porast s výmerou 711 m2 zamerané Geometrickým plánom
č.20/2017 zo dňa 28.3.2017 vyhotoveným MontanA Košice s.r.o., vo vlastníctve
mesta Rožňava pripadnú v prospech GEMMA-LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov
1634/5, Humenné v hodnote podľa Znaleckého posudku č.21/2017 zo dňa
3.6.2017 vyhotoveného Ing. Paulínou Černochovou t.j. 40 637,56 €
so
zachovaním terajšej cesty s tým, že GEMMA – LP s.r.o. so sídlom Osloboditeľov
1634/5, Humenné sa zaväzuje vystavať prístupovú cestu pre vlastníkov
a užívateľov okolitých pozemkov cez roklinu a týmto umožniť prístup
a
pozemky v k.ú Rožňava vo vlastníctve GEMMA- LP s.r.o.,
so sídlom
Osloboditeľov 1634/5, Humenné
novovytvorené
parc.č. KN C 5655/5
zast.plocha s výmerou 992 m2 v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 11/12
k celku a KN C 5655/6 zast.plocha s výmerou 2 592 m2 zamerané
Geometrickým plánom č.17.0004/2017 zo dňa 21.02.2017 vyhotoveným
HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., Košice v hodnote podľa ZP č.22/2017 zo dňa
3.6.2017 vyhotoveného Ing. Paulínou Černochovou t.j. 59 137,46 €, pripadnú
v prospech mesta Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,
z dôvodu že pozemky vo vlastníctve žiadateľa sú potrebné pre mesto z dôvodu
výstavby vjazdu do priemyselnej zóny a zamieňané pozemky žiadateľ plánuje
využiť na realizáciu projektu Obnovy ťažby a spracovanie tetraedritových rúd
z ložiska Strieborná žila v DP Rožňava III., s tým, že mesto uhradí rozdiel
v cene zamieňaných nehnuteľností
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej a zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od schválenia MZ

132/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru výpožičky hnuteľného majetku mesta uvedeného
v prílohe č. 1 materiálu v obstarávacej cene 14 995,20 eur pre Mestské
televízne štúdio, s. r. o. Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava na dobu
neurčitú podľa ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona
č.
138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava ako obchodná
spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta bude s vypožičanou
technikou zabezpečovať vysielanie Rožňavskej televízie,

ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta na dobu minimálne 15 dní
Z: prednostka MsÚ
T: do 14 dní od schválenia MZ
133/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie stavieb v celkovej hodnote 8 502 711,81 € do
správy pre Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 1.7.2017
ukladá
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy
Z: prednostka MsÚ
T: do 20 dní od schválenia MZ

134/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku
Pojazdný kompresor s príslušenstvom v nadobúdacej hodnote
15 500,€, do správy Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou od
01.07.2017
ukladá
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do
správy
Z: prednostka MsÚ
T: do 20 dní po schválení v MZ

135/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru výpožičky miestností v budove Základnej školy, Ulica
pionierov 1 v Rožňave, slúžiacej pre účely CVČ s rozlohou 36,08 m2 na
dobu neurčitú, 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
zverejniť zámer na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Z: riaditeľka CVČ
T: do 15 dní od schválenia

136/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
1. so zmenou projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave„ zriadením jednosmernej premávky v danom
úseku miestnej komunikácie od začiatku Ulice Čučmianskej dlhej ( od
priechodu pre chodcov) a zriadenie šikmého státia po pravej strane až po
vjazd na parkovisko bývalej pošty v kombinácii s umiestnením dopravnej
značky B 34 „ Zákaz zastavenia“ na protiľahlej strane pozdĺž Biskupského
úradu, zosúladiť stĺpy verejného osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej
dlažby
s už
existujúcou
schválenou
projektovou
dokumentáciou
spracovanou na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej ulice

2. s realizáciou chodníka s parkovacími plochami podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie : „ Rekonštrukcia Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave „ spoločnosťou MEK ESTATE, s.r.o., Vysoká
34, 811 06 Bratislava, na vlastné náklady
ukladá
1. aktualizovať projektovú dokumentáciu so zmenou stavebného povolenia
na zmenu stavby pred dokončením
Z: prednostka MsÚ
T: do 60 dní od schválenia
2. uzatvoriť zmluvu o postúpení práv a prevzatí záväzkov stavebníka zo
stavebného povolenia č. s. 2620/2008-03 so spoločnosťou MEK Estate
s.r.o.
Z: prednostka MsÚ
T: do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmeny stavebného povolenia
137/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych bytoch a v bytoch nižšieho
štandardu vo vlastníctve mesta Rožňava vo výške 33 %
z maximálneho nájomného od 1.8.2017.
ukladá

vyhotoviť nájomné zmluvy, resp. dodatky k nájomným zmluvám s upravenou
výškou nájomného.
138/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vyhodnotením hospodárenia Mestského televízneho
Rožňava za rok 2016 podľa predloženého návrhu

štúdia

s.r.o.,

139/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vyhodnotením hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o., Rožňava
za obdobie január – máj 2017 podľa predloženého návrhu

140/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
a) s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
pre realizáciu projektu výstavby cyklochodníka pristúpilo k zmene pôvodnej
trasy cyklochodníka, a to prepojením na cyklokoridor
b/ s bezodplatným prevodom pozemkov v k.ú. Rožňava parc.č. KN E
1838/1 orná pôda s výmerou 2289 m2 a parc.č. KN E 1838/2 orná pôda
s výmerou 261 m2 zapísaných na LV č. 4650 – vlastník Slovenský
pozemkový fond, do majetku mesta v zmysle § 34 ods. 9,13 zák.č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločenstvách
ukladá
vypracovať geometrický plán a projektovú dokumentáciu na úsek
cyklokoridoru a pristúpiť k následným krokom pre kompletizáciu podkladov
k podaniu žiadosti o NFP
Z: prednostka MsÚ

T: ihneď po oznámení uznesenia MZ
2. s c h v a ľ u j e
- zmenu v pôvodnom projekte Cyklochodník Rožňava
- vypracovanie geometrického plánu a projektovej dokumentácie na
cyklokoridor ako podkladu pre realizáciu projektu vybudovania
cyklochodníka v Rožňave
Z: prednostka MsÚ
T: ihneď po oznámení uznesenia MZ

141/2017

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

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

predloženie ŹoNFP za účelom realizácie projektu „ Podpora
komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby
v obciach s prítomnosťou MRK“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO52017-1, ktorého ciele sú v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-

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

-

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

142/2017

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
berie na
vedomie
Správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských
jedálňach na území mesta Rožňava, konkrétne v jedálni pri ZŠ Ulica
pionierov, v jedálni pri ZŠ Ulica zlatá, v jedálni pri ZŠ Jura Hronca

143/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II.
polrok 2017

144/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta
Rožňava

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

