
Z á p i s n i c a   č. 12/2011 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 26.9.2011  
 

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

P. Pavlík sa na začiatok ospravedlnil, že musí odísť o 17,20 hod.  
 
PROGRAM: 
 
 

 
 
 

11. EUROPE DIRECT – DÔVODOVÁ SPRÁVA  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu  berie materiál na 

vedomie.  
P. Kuhn neprečítal materiál, z tohto dôvodu odmietol hlasovať – zápis predsedu FK 
 

12. REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA – ZMLUVA O  DIELO  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť zmluvu o dielo tak, aby bola v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní.   

 O t v o r e n i e Predkladateľ 
11. Europe Direct – dôvodová správa Ing. Petruchová 
12. Rekonštrukcia námestia – zmluva o dielo Ing. Petruchová 
13. ZŠ J.Hronca – žiadosť na spolufinancovanie Mgr. Gyömbérová 
14. Komentár k plnenie rozpočtu k 30.6.2011 v TIC Ing. Cseh 
15. Aktuálne v RVTV,  Návrh rozpočtu 2012-2014 Mgr. Beshirová 
16. Návrh na vyhlásenie priameho prenájmu  - KINO Ing. Demény 
17. Žiadosť o predelenie NP za cenu energií Ing. Demény 
18. Návrh na vyhlásenie priameho prenájmu – TU Ing. Demény 
19. Žiadosť o odpustenie nájomného – Únia žien Ing. Demény 
20. Plnenie rozpočtu k 30.6.2011, Návrh rozpočtu  2011-2013 Ing. Demény 
21. Plnenie rozpočtu k 30.6.2011, stanovisko dozornej komisie 

a dôvodová správa k plnenie rozpočtu 
Mgr.art.Masníková 

22. Návrh rozpočtu 2011-2013, stanovisko dozornej komisie a dôvodová 
Správa k návrhu 

Mgr.art.Masníková 

23. Poslanecký návrh p. P.Burdigu ohľadom organizovania Dni mesta 
Rožňava a RJ 

Mgr.art.Masníková 

24. Poslanecký návrh p. Mgr. R.Kovács – VZN o poskytnutí dotácií       
s prílohami 

Pavol Burdiga 

 Rôzne Mgr. Radoslav 
Kovács 

25. Ponuka – ručne maľované mapy miest  
26. Portál pre elektronické aukcie  

 Záver  



13. ZŠ J.HRONCA – ŽIADOSŤ NA SPOLUFINANCOVANIE  
P. I. Kuhn konštatoval, že riaditeľ ZŠ akad. J. Hronca si podal žiadosť 

dodatočne a preto požiadal pracovníka odboru školstva, aby mu bola tlmočená 
požiadavka na zúčastnenie sa mestského zastupiteľstva, na ktorom mu bude môcť 
osobne vytknúť svoje pripomienky.  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu stiahla predloženú 
žiadosť z rokovania do času doplnenia materiálu o požiadavky komisie vzdelávania, 
kultúry, mládeže a športu a doplnenia finančnej požiadavky na rozpočet na rok 2012.  
 

14. KOMENTÁR K  PLNENIE ROZPOČTU K  30.6.2011 V TIC 
P. I. Kuhn navrhol, aby sa v súvislosti s činnosťou TIC prítomnosti riaditeľky 

prerokovala aj ponuku mapy maľovaných miest. 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu  berie vyhodnotenie 

plnenia rozpočtu tak, že je v súlade so schváleným plánom.  
 

15. AKTUÁLNE V  RVTV,   NÁVRH ROZPOČTU 2012-2014 
Predseda komisie navrhol neformálne stretnutie poslancov a urobiť diskusiu 

o tom, ako ďalej s RVTV. 
P. I. Kuhn – navrhol urobiť hlbšiu analýzu za posledné tri roky, vypočítať 

náklady na hodinu priameho vysielanie a následne od toho odvíjať ďalšiu činnosti 
RVTV.  

Finančná komisia stiahla predložené materiály z rokovania a navrhuje 
neformálne stretnutie poslancov ohľadom ďalšieho vývoja Mestského televízneho 
štúdia s.r.o. Rožňava v priebehu 2 týždňov.  
 

16. NÁVRH NA VYHLÁSENIE PRIAMEHO PRENÁJMU  - KINO 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť vyhlásenie priameho prenájmu. Zároveň ruší svoje 
odporúčanie z rokovania dňa 19.9.2011 a odporúča predaj budovy kina za cenu 
zníženú o 10% oproti znaleckému posudku.  
 

17. ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NP ZA CENU ENERGIÍ  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť prenajatie nebytových priestorov v zadnom trakte 
Unicreditbank na Ak. Hronca 7 v Rožňave za cenu energií a nájomné v sume 1,- €. 

 
18. NÁVRH NA VYHLÁSENIE PRIAMEHO PRENÁJMU – TU 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť návrh na vyhlásenie priameho prenájmu majetku mesta – 
Turistická ubytovňa, Šafárikova 19, Rožňava – bunka č. 206B. 
 

19. ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO – ÚNIA ŽIEN  
Predseda komisie navrhol rozhodnúť o tejto žiadosti v dvoch bodoch, 

odpustenie nájmu a zníženie ceny nájomného. 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu neodpustiť neuhradený dlh v sume 789,71 €. Zároveň odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenajatie nebytových priestorov za cenu energií 
a nájomného v sume 1,- €. 

 
 



20. PLNENIE ROZPO ČTU K  30.6.2011, NÁVRH ROZPOČTU  2011-2013 – TECHNICKÉ 

SLUŽBY  
a. PLNENIE ROZPOČTU K  30.6.2011 

P.I. Kuhn požiadal o predkladanie rozpočtu v exceli. Zároveň požiadal 
o podrobnejšie rozpis položiek rozpočtu za rok 2011 (napr. zvlášť vodu, telefóny, 
mobily) v členení podľa stredísk a jeho zaslanie ešte pred mestským zastupiteľstvom. 
O podrobnejší rozpočet za rok 2010 požiadal p. riaditeľa, aby mu bol doručený 
v najbližšej dobe.  

Predseda komisie vyjadril názor, že by sa žiadala užšia spolupráca s VUC pri 
jednotlivých prácach na hraniciach mesta.  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu konštatovala, že 
predložené čerpanie rozpočtu je v súlade s jej predstavami a berie ho na vedomie.  

b. NÁVRH ROZPOČTU  2011-2013  
P.I. Kuhn požiadal o predkladanie rozpočtu v exceli. Zároveň požiadal 

o podrobnejšie rozpis položiek rozpočtu. 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2011.  
 

21. PLNENIE ROZPO ČTU K  30.6.2011, STANOVISKO DOZORNEJ KOMISIE A  DÔVODOVÁ 

SPRÁVA K PLNENIE ROZPOČTU - ACTORES 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2011 a vývoj rozpočtu za I.polrok 2011. 
 

22. NÁVRH ROZPOČTU 2011-2013, STANOVISKO DOZORNEJ KOMISIE A  DÔVODOVÁ 

SPRÁVA K NÁVRHU  - ACTORES 
P. I. Kuhn navrhol vyvodiť taký istý záver v otázke Mestského divadla Actores ako pri 

RVTV, s tým že je potrebné sa zamýšľať nad inou právnou formou. 
P. E. Vanyová upozornila, že je potrebné rozdeliť položku nájom na domáci nájom 

a nájom v druhých mestách.  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu upozorňuje že očakávané 

výšky príjmu budú sporné a už teraz treba uvažovať o ich znížení a v prvej polovici r. 2012 je 
potrebné uvažovať o zmene právneho stavu z pohľadu vzájomného spolupôsobenia 
1.Rožnavskej a.s. a MD Actores.  
 

23. POSLANECKÝ NÁVRH P.BURDIGU OHĽADOM ORGANIZOVANIA DNÍ MESTA ROŽŇAVA 

A RJ 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť poslanecký návrh P.Burdigu.  
 
24. POSLANECKÝ NÁVRH R.KOVÁCS-VZN  O POSKYTNUTÍ DOTÁCIÍ S  PRÍLOHAMI  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 
zastupiteľstvu, aby sa s poslaneckým návrhom MZ zapodievalo, ale požaduje aby bolo 
ostrejšie rozhranie profesionálnych a neprofesionálnych športovcov a zároveň aby dotácie pre 
šport nepresiahli 50 % z balíka dotácií.  
 
RÔZNE 

25. PONUKA – RUČNE MAĽOVANÉ MAPY MIEST  
Finančná komisia požiadala riaditeľku TIC, aby ponuku na kreslenú mapu prerokovala 

s navrhovateľom a ujasnila podmienky realizácie.  
 



 
26. PORTÁL PRE ELEKTRONICKÉ AUKCIE  

Finančná komisia žiada mesto Rožňava, aby predložilo informatívnu správu, čo sa 
deje v oblasti elektronickej aukcie.  
 

 
     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

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


