
Z á p i s n i c a   č. 8/2012 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri 

Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 30.7.2012  
 

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

 
Pôvodný bod 5 bol z programu stiahnutý. 

 
1. Rozšírenie podnikateľskej činnosti TS Rožňava  

Hlavnou činnosťou  príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava v oblasti 
„údržba občianskej vybavenosti“ sú nasledovné činnosti: správa a údržba letného kúpaliska, 
správa a údržba zimného štadiónu. Príjmy z prevádzky kúpaliska a zimného štadiónu sú 
príjmami z podnikateľskej činnosti, preto mala byť podnikateľská činnosť príspevkovej 
organizácie rozšírená. 
FK odporúča schváliť rozšírenie podnikateľskej činnosti o uvedené oblasti 
 

2. Návrh na prenájom pre OZ Život je pes 
Uznesením MZ č. 145/2012 zo dňa 24.05.2012 je obsiahnutá  povinnosť  pre Technické 
služby mesta Rožňava  uzatvoriť nájomnú zmluvu na celú budovu bývalej Trafostanice na 
Rožňava bani pre účely prevádzkovania Útulku pre psy a opustené zvieratá v Rožňave. Výška 
nájomného za prenájom horeuvedenej budovy aj s pozemkom je navrhnutá v symbolickej 
výške 1,- € za celú dobu trvania nájomného vzťahu 
FK odporúča schváliť zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy bývalej 
Trafostanice a nájom prehodnotiť po roku užívania. 
 

3. VZN o sociálnych službách 
Novelou zákona č. 448/2008 Z.z.  sa povinnosť mesta zvýšiť úhrady najmenej vo výške 50 % 
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov vypúšťa.  Preto je potrebné schváliť zmeny 
VZN,  ktoré sa týkajú úhrady: § 7 VZN -  Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu, § 
9 VZN – Spôsob určenia úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej 
služby, § 10 VZN – Výška úhrady za poskytované služby v zariadení opatrovateľskej služby, 
Príloha č. 1 VZN – Výška úhrady za opatrovateľskú službu. Ostané § VZN ostávajú 
nezmenené. 
FK odporúča schváliť navrhované úpravy a odporúča prehodnotiť cenu poskytovaných 
služieb s navýšením o 20, 30% (pripraviť varianty) a predložiť na septembrové 

 O t v o r e n i e Predkladateľ 
1. Rozšírenie podnikateľskej činnosti TS Rožňava JUDr. Mihalíková 
2. Návrh na prenájom pre OZ Život je pes Ing. Demény 
3. VZN o sociálnych službách Ing. Valková 
4. Informatívna správa o ED Ing. Gecelovská 
5. Zmluva o spolupráci – návrh na zmenu – útulok – OZ Život je pes JUDr. Halyák 
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Ing. Leskovjanská 
7. Bezodplatné zriadenie VB – STL plynovod – nám. Baníkov Ing. Farkaš 
 Rôzne  
 Záver  



zastupiteľstvo. Zároveň žiada predložiť porovnávaciu tabuľku EON za rok 2011 a rok 
2012, kde uhrádza mesto služby pre seniorov. 
 

4. Informatívna správa o ED 
Bolo predložené vyhodnotenie činnosti kancelárie ED za obdobie od roku 2009 – 2012 
s požiadavkou na jej ďalšie fungovanie 
FK neodporúča ďalšiu žiadosť o finančné prostriedky na fungovanie projektu 
a odporúča projekt ukončiť 
 

5. Zmluva o spolupráci – návrh na zmenu – útulok – OZ Život je pes 
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 24. 5. 2012 uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi 
mestom Rožňava a OZ „Život je pes“. OZ  požiadalo o zmeny v zmluve, predovšetkým chcú 
1 zamestnanca mesta. 
FK odporúča schváliť zmeny zmluvy, ktorá sa po roku prehodnotí. 
 

6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta 
Zmeny rozpočtu vyplynuli z potreby zahrnúť do rozpočtu skutočné príjmy, predovšetkým 
z dotácií ako aj výdavky kryté dotáciami. Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu kryté 
vlastnými zdrojmi sú vykonané tak, že celkový rozpočet sa nenavyšuje. Vykonali sa opatrenia 
v rámci jednotlivých položiek a programov. 
FK odporúča schváliť zmeny rozpočtu mesta. 

7. Bezodplatné zriadenie VB – STL plynovod – nám. Baníkov 
Pri stavebných prácach sa zistilo, že je potrebné vykonať preložku STL plynovodu. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť zmluvu a dohodu o preložke s SPP so zriadením 
vecného bremena. SPP žiada, aby zriadenie vecného bremena bolo bezodplatne z dôvodu, že 
túto potrebu vyvolalo mesto. 
FK odporúča schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena. 

 
Na záver poďakoval predseda prítomným za účasť.  
 
 

     podpísaný v.r. 
Ing. Ondrej Bolaček 

                    predseda komisie 
 
 
zápis  podpísaný 1.8.2012 
 
Zapísala:  Ing. Klára Leskovjanská, FO 


