
Z á p i s n i c a   č. 9/2011 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 20.6.2011  
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 
        Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných. Informoval ich 
o konaní MZ a z toho vyplývajúceho prerušenia rokovania finančnej komisie. Zároveň 
zisťoval, či bude vedieť komisia pokračovať v rokovaní po skončení MZ alebo v náhradnom 
termíne tak, aby boli prerokované predložené materiály do dňa ich distribúcie na zasadanie 
MZ. Nakoľko predseda a podpredseda FK budú od 21.6.2011 mimo územia Rožňavy 
a materiály do MZ sa distribuujú poslancom dňa 22.6.2011 FK nebude pokračovať v rokovaní 
zostávajúcich materiálov.  
 

 O t v o r e n i e 
1.  Informatívna správa o uložení pokuty ÚVO  pre mesta Rožňava a uzatvorenie zmluvy o 

poskytnutí právnych služieb 
2. Stanovisko audítora k záverečnému účtu a HV Mesta za rok 2010 
3. Návrh na spojenie ZŠ Z.Fábryho a Súkromnej strednej odbornej školy 
4. Informatívna správa priemyselná zóna  
5. PHSR 
6. Informatívna správa o rozostavaných investičných akciách 
7. Prekládka vodovodu Nadabula 
8. Vypracovanie PD pre opravu strechy tribúny futbal.štadióna 
9. Zámer výstavby ďalších 6x b.j. Nadabula 
10. Kúpna zmluva – čistiace prostriedky 
11. VZN Rožňavský jarmok 
12. Tatran Prešov s.r.o. - žiadosť o predaj pozemku 
13. FOR REGION n.o. - žiadosť o zriadenie vedného bremena na pozemku ( stavba Domov 

sociálnych služieb - kanalizácia a ČOV ) 
14. Možnosť uplatnenia výpovede Rámcovej zmluvy o dielo so spoločnosťou Brantner  
15. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – HV za rok 2010 a plán činností r. 2011 
16. Rôzne 

 Záver 
 

1. INFORMATÍVNA SPRÁVA O ULOŽENÍ  POKUTY ÚVO PRE MESTA ROŽŇAVA A 

UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu svojim nerozhodným 

hlasovaním nevedela prijať stanovisko k schváleniu daného materiálu MZ dňa 20.6.2011.  
Zároveň odporúča MZ zriadiť škodovú komisiu z radu poslancov, ktorá posúdi mieru 
zavinenia.  
 

2. STANOVISKO AUDÍTORA K  ZÁVEREČNÉMU ÚČTU A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK MESTA 

ZA ROK 2010 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu a vyjadrení stanoviska 

kontrolórky mesta k danému materiálu berie stanovisko audítora na vedomie. 
 
 



3. NÁVRH NA SPOJENIE ZŠ Z.FÁBRYHO A  SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča mestskému 

zastupiteľstvu momentálne zlúčenie škôl. K rokovaniu o ich zlúčeniu sa FK vráti po 
vypracovaní koncepcie školstva na obdobie 2012-2016. 

 
4. INFORMATÍVNA SPRÁVA PRIEMYSELNÁ ZÓNA  

Finančná komisia berie informatívnu správu na vedomie. 
 

5. PHSR 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu, nemá nič na doplnenie a  

berie materiál na vedomie. 
 

6. INFORMATÍVNA SPRÁVA O  ROZOSTAVANÝCH INVESTI ČNÝCH AKCIÁCH  
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 
 

7. PREKLÁDKA VODOVODU NADABULA  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu súhlasí so stanoviskom 

komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prekládku 
vodovodu a rokovať o prekládke so správcom verejného vodovodu. 

 
8. VYPRACOVANIE PD PRE OPRAVU STRECHY TRIBÚNY FUTBAL . ŠTADIÓNA  

Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 
 

9. ZÁMER VÝSTAVBY ĎALŠÍCH 6X B.J. NADABULA  
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 

 
10. KÚPNA ZMLUVA – ČISTIACE PROSTRIEDKY  

Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 
 

11. VZN Rožňavský jarmok 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu znížiť výdavky na kultúrny program o 20 % oproti minulému roku.  
 

12. TATRAN PREŠOV S.R.O. - ŽIADOSŤ O PREDAJ POZEMKU  
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 

 
13. FOR REGION N.O. - ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA POZEMKU (STAVBA 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - KANALIZÁCIA A ČOV ) 
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 
 

14. MOŽNOSŤ UPLATNENIA VÝPOVEDE RÁMCOVEJ ZMLUVY O DIELO SO SPOLO ČNOSŤOU 

BRANTNER  
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 

 
15. MESTSKÉ TELEVÍZNE ŠTÚDIO S .R.O. ROŽŇAVA – HV ZA ROK 20100  

Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 
 
 
 
 



 
     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

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

 
 
 

 
 

 


