
Z á p i s n i c a   č. 8/2011 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 6.6.2011  
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 
        Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných.  
 

 O t v o r e n i e 
1. Komunitný plán soc.služieb, Sociálne služby – informatívna správa, minipríručka 
2. Zámer MOS vrátane nákladov 
2. Dodatok č. 1 k zmluve na vykon.uprat.servisu 
3. OVS na predaj budovy s pozemkom na Rožňavskej bani č. 209 
3b. Zmluva o spolupráci – fin. príspevok  STEFE 
4. Plnenie rozpočtu k 31.3.2011, dôvodová správa k plneniu rozpočtu 
5. Správa z vykonania inventarizácie 2010 
6. Návrh rozpočtu na roky 2011-2013 
7. Projekt veu - vzdelavanie a integracia 
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
9.  ATU KE - klub orientačného behu 
10. Žiadosť o podporu pri realizácii projektu 
11. Sťažnosť proti nevhodnému správaniu - od kontrolórky 
12. Žiadosť o prejednanie petície – od kontrolórky 
13. Vyhodnotenie hospodárenia, rozdelenie zisku, plán hospodárenia – Mestské lesy 
14. Plán činnosti na rok 2011, Výsledky hospodárenia za rok 2010 - 1.Rožňavská a.s. 
15. Rôzne 

 Záver 
 

1. KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) Mesta 
Rožňava v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. Navrhuje, aby Komisia sociálna, zdravotná a bytová zostavila pracovnú skupinu, 
ktorá pripraví návrh KPSS zatiaľ bez vyčlenenia finančných prostriedkov na tento projekt.   
 

2a. ZÁMER MOS VRÁTANE NÁKLADOV  
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z dôvodu neúčasti predkladateľa 

materiálu.  
 

2b. DODATOK Č. 1 K ZMLUVE NA VYKONÁVANIE UPRATOVACIEHO SERVISU  
 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu nesúhlasí so spracovaným 
dodatkom. Navrhla materiál stiahnuť z rokovania a pripraviť jeho spracovanie ešte raz 
v zmysle porovnania druhého uchádzača v poradí o tento servis s doterajším po navýšení 
o služby a materiál týkajúcich sa dodatku č. 1 k zmluve na vykonávanie upratovacieho servisu 
s výsledkom zistenia, či by aj po navýšení vyhral súčasný dodávateľ služieb.  
 
 



3a. OVS NA PREDAJ BUDOVY S POZEMKOM NA ROŽŇAVSKEJ BANI Č. 209 
Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť podmienky OVS s tým, že OVS bude ponechaná v pripravenej podobe 
do 30.6.2011. V prípade neúspechu, bude v zapätí zopakované druhé kolo s ponížením 
hodnoty nehnuteľnosti na 70 % . 
 

3a. INFORMATÍVNA SPRÁVA O  NEÚSPEŠNÝCH OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽIACH  
Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu zopakovať OVS so znížením cien o 25 %.  
 

3b. ZMLUVA O  SPOLUPRÁCI – FIN. PRÍSPEVOK  STEFE 
Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť zmluvu o spolupráci medzi Mestom Rožňava a firmou STEFE SK.  
 

4. PLNENIE ROZPOČTU K  31.3.2011, DÔVODOVÁ SPRÁVA K  PLNENIU ROZPOČTU 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie správu na vedomie.  

 
5. SPRÁVA Z VYKONANIA INVENTARIZÁCIE 2010 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie správu na vedomie.  
 

6. NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2011-2013 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu navrhuje mestskému 

zastupiteľstvu presun 20 tis. € z položky príspevky pre šport a kultúru na položku oprava 
a údržba ciest a chodníkov. Zároveň svojim nerozhodným hlasovaním nevedela prijať 
stanovisko k schváleniu daného materiálu MZ dňa 13.6.2011.  
 

7. PROJEKT VZDELAVANIE A INTEGRACIA  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporučila Odboru školstva, 

kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ zaslať písomnú odpoveď so zamietnutím žiadosti pre 
nedostatok finančných prostriedkov.  
 

8. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča schváliť žiadosť 

o poskytnutie dotácie na začatie činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Rožňava.  
 

9. ATU KE - KLUB ORIENTA ČNÉHO BEHU 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu nesúhlasí s poskytnutím 

finančných prostriedkov. Odporúča Odboru školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ 
pomôcť pri zabezpečení ostatných vecí požadovaných klubom orientačného behu.  
 

10. ŽIADOSŤ O PODPORU PRI REALIZÁCII PROJEKTU  
Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť žiadosť o podporu pri realizácii projektu ZŠ Z. Fábryho s vyučovacím 
jazykom maďarským.  
 

11. SŤAŽNOSŤ PROTI NEVHODNÉMU SPRÁVANIU   
Finančná komisia berie sťažnosť na vedomie.  
 
 



12.ŽIADOSŤ O PREJEDNANIE PETÍCIE  
Finančná komisia navrhuje posúdiť žiadosť o prejednanie petície na rekonštrukciu 

strechy a opravy chodníkov MŠ Kyjevskej najskôr komisiou výstavby, ÚP, ŽP a MK a až 
následne ju predložiť na opätovné prejednanie do finančnej komisie.  
 

13. VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA , ROZDELENIE ZISKU , PLÁN HOSPODÁRENIA – 

MESTSKÉ LESY 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu ohľadne vyhodnotenia 

hospodárenia Mestských lesov s.r.o. Rožňava a rozdelenia zisku berie správy na vedomie. 
Súhlasí s predloženým plánom hospodárenia a navrhuje jeho opätovné prejednanie vo 
finančnej komisii po skončení III.Q 2011 na posúdenie dosiahnutých výsledkoch 
a prehodnotenie nájomného.  

Zároveň navrhuje MZ zaviazať riaditeľa Mestských lesov, aby v spolupráci 
s primátorom vyvíjali aktivity na vysporiadanie cesty na Gulyapalág s cirkvou a jej následnú 
údržbu. Odporúča vyriešiť platenie dane z nehnuteľnosti - z pozemkov v k.ú Pača vo 
vlastníctve mesta Rožňava Mestskými lesmi s.r.o. Rožňava. Zároveň navrhuje zaviazať 
riaditeľa k úprave prístupovej cesty do dvora Mestských lesov s.r.o. Rožňava.  

 
14. PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2011, VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010 - 
1.ROŽŇAVSKÁ A .S. 

 Finančná komisia po prerokovaní výsledkov hospodárenia za rok 2010 berie správu na 
vedomie. Zároveň neprijala stanovisko k plánu činností na rok 2011.  
 P. Kuhn žiada rozpísať položku ostatných nákladov podrobnejšie do konania MZ.  
 
15.Rôzne 

ROŽŇAVSKÝ JARMOK 2011 – SCHVÁLENIE ZÁMERU  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť alternatívu č. 2. 
 

ZMENA PLATU PRIMÁTORA  
 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť zákonom stanovený plat primátora.  
  
 PORIADOK ODME ŇOVANIA VOLENÝCH PREDSTAVITE ĽOV 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 
zastupiteľstvu: 

§ 4 Poslanecká odmena – pôvodné znenie 
§ 7 Odmena poslancovi poverenému vykonávaním sobášnych obradov - odporúča 

návrh  
§ 9, ods. 6 – doplnenie – Odmena za obdobie prvých piatich mesiacov kalendárneho 

roka 2011 sa vyplatí úhrne po schválení tohto Poriadku odmeňovania.  
 

ZÁVEREČNÝ ÚČET  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta v prípade, že správy audítora mesta a kontrolóra 
mesta budú pozitívne. V prípade závažných zmien navrhuje predsedovi finančnej komisie  
zvolanie mimoriadne finančnej komisie pred MZ.  
 
 
 



KOLEKTÍVNA ZMLUVA  
Finančná komisia žiada predložiť kolektívnu zmluvu aj bez jej schválenia na najbližšie 

zasadnutie.  
 
PRIEMYSELNÝ PARK  
P. Slávkay sa dotazoval na stav obsadenosti v priemyselnom parku, nakoľko na 

zasadnutí finančnej komisie dňa 21.3.2011 bola podaná žiadosť o pravidelné podávanie 
informácii do finančnej komisii o stave obsadenosti priemyselného parku p. Petruchovou. Na 
tomto zasadnutí táto správa podaná nebola.  

 

 

     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

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

 

 
 


