
Z á p i s n i c a   č. 3/2011 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 28.2.2011  
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 
       Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných. Oboznámil prítomných 
s tým, že prejavila záujem novinárska obec zúčastniť sa zasadanie, a že podľa rokovacieho 
poriadku komisia musí o jej účastí hlasovať. Hlasovaním neprijala jej účasť na zasadnutí. 
 

 O t v o r e n i e 
1a. Žiadosť o poskytnutie finančného prísp. na zabezp. špeciálnej starostlivosti o vojnové 

hroby 
1b. Žiadosť o poskytnutie finančného prísp. na zabezp. bežnej starostlivosti o vojnové hroby 
2. TK Sambed 
3. Dominika Tutková – predaj pozemku mesta 
4. Projekt zlepšenie ekonomickej hospodárnosti budovy – ZŠ Zol.Fábryho 
5. Návrh rozpočtu – ďalšie čítanie pred podaním do MZ 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1A.  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU NA ZABEZPE ČENIE ŠPECIÁLNEJ 

STAROSTLIVOSTI O  VOJNOVÉ HROBY  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu súhlasiť s realizáciou projektu.  
1B.  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU NA ZABEZPE ČENIE BEŽNEJ 

STAROSTLIVOSTI O  VOJNOVÉ HROBY  
Finančná komisia o tomto bode rokovať nepotrebovala, nakoľko sa netýka finančných 

prostriedkov mesta. 
 
2. TK  SAMBED – PREDĹŽENIE  NÁJOMNEJ  ZMLUVY   
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ predĺžiť 

nájomnú zmluvu za prvé tri mesiace podľa zmluvy platnej do konca roku 2010. Následne od 
1. 4. 2011 v prípade záujmu zo strany TK Sambed uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle 
podmienok krátkodobého prenájmu NP, t. j. 20 €/hod.   

 
3. DOMINIKA TUTKOVÁ – PREDAJ POZEMKU MESTA  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu nesúhlasí s predajom 

pozemku.   
 
4. PROJEKT ZLEPŠENIE EKONOMICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY – ZŠ ZOLTÁNA 

FÁBRYHO  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje, aby sa mesto 

zapojilo do projektu a preto odporúča MZ schválenie projektu zlepšenie ekonomickej 
hospodárnosti budovy ZŠ Z. Fábryho podľa predložených podkladov. 
 
 
 

5. NÁVRH ROZPOČTU – ĎALŠIE ČÍTANIE PRED PODANÍM DO MZ 



Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu do poručuje, aby sa za 
polrok čerpalo z celkového objemu 45% finančných prostriedkov. Zároveň žiada Technické 
služby predložiť do finančnej komisie analýzu potrebných výdavkov na zabezpečenie 
spravovaného majetku do rozpočtu na rok 2011 v termíne do 15.3.2011. 
 

6. RÔZNE 
A/ RÁMCOVÁ ZMLUVA – BRANTNER  

Od firmy Brantner bol obdržaný list, ako stanovisko spoločnosti k bodu 14 programu 
rokovania MZ – na prehodnotenie či zmluva je právoplatná.   
 Finančná komisia odporúča vypovedanie zmluvy a následne výberové konanie 
v prípade, že z právneho pohľadu nebude problém vo vypovedaní zmluvy, po 10 rokoch, tak 
ako to umožňuje doteraz platná zmluva. 
 
B/ NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA TEKO -R 
 Firma Steffe potvrdila pôvodnú výšku úhrady za podiel mesta v spoločnosti, súhlasia 
s predajom podielu bez kotolne pri OKC, na športové akcie mesta prisľúbili 18 500 € a ďalšie 
tri roky po 3 300 €.  

Finančná komisia po prerokovaní súhlasí s odpredajom podielu za podmienok, že 
kotolňa pri OKC ostane v majetku mesta a spoločnosť bude prispievať aj na športové akcie. 
Podmienky predaja sa však musia písomne doložiť. 
 
C/ PRACOVNÁ NÁPL Ň KOMISIE FINAN ČNEJ, PODNIKATE ĽSKEJ A SPRÁVY MESTSKÉHO 

MAJETKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE  
Finančná komisia sa opätovne vrátila k prerokovaniu materiálu. Navrhuje mestskému 

zastupiteľstvu rozšíriť náplň finančnej komisie, napriek stanovisku právneho odboru o text: 
Finančná komisia sa vyjadruje k návrhu znenia kolektívnej zmluvy. 

 
7. ZÁVER  

Na záver poďakoval predseda prítomným za účasť.  
 
 
 
 

     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

                    predseda komisie 
 
 
Zapísala:  Bc. Erika Leskovjanská, FO 
Obdrží: prednosta MsÚ, ved. odborov, kontrolórka mesta 


