
Záznam z riadneho (opakovaného) zasadnutia Komisie výstavby, ÚP, ŽP 
a MK pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutočnilo dňa 
05.12.2012 o 15,00 hod. v zasadačke  Mestského úradu. 
 
1. Otvorenie 
 
 Predseda privítal prítomných a oboznámil ich s doplneným programom zasadnutia, 
následne mohli členovia tento doplniť. Nakoľko neboli doplňujúce návrhy, program 
rokovania bol jednomyseľne schválený. 
 
2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – p. Beschirová 
 
 Komisia odporučuje Mestskému zastupiteľstvu (ďalej len „MZ“) schváliť predložené 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 
 
3. Zmena uznesenia MZ č. 428/2011-verejné obstarávanie na projektovú 
dokumentáciu ZŠ Zlatá ulica v Rožňave – M. Kardosová 
 
 Komisia odporučuje MZ presunúť plnenie tohto uznesenia na rok 2013. 
 
4. Vjazd do Priemyselnej zóny – posun umiestnenia – Ing. Farkaš 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť kúpu pozemkov pre vjazd do Priemyselnej zóny. 
 
5. Návrh na vypracovanie pasportu miestnych komunikácií – p. Šikúrová 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť vypracovanie pasportu miestnych komunikácií na 
rok 2012. Spracovateľa pasportu vybrať vo verejnom obstarávaní. 
  
6. Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011-2015 – 
Ing. Baffyová 
 
 Komisia vzala informáciu na vedomie a odporúča členom KV zaslať pripomienky Ing. 
Baffyovej na MsÚ v Rožňave. 
 
7. Harmonogram a obsahová náplň zasadnutí Mestského zastupiteľstva        
– p. Šujanská 
 
 Komisia súhlasí s predloženým harmonogramom. Obsahovú náplň zasadnutí KV na 
rok 2013 členovia KV predložia do zasadnutia 01/2013 predsedovi KV. 
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8. Poslanecký návrh p. Ing. O. Bolačeka na zmenu § 4 Poriadku 
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – p. Šujanská 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť poslanecký návrh p. Ing. Bolačeka bez pripomienok. 
 
9. Návrh na zber BRKO na území mesta Rožňava od 1.1.2013 – p. Šalamon 
 
 Komisia odporučuje možnosť prehodnotenia rámcovej zmluvy so spol. Brantner 
Gemer, s. r. o., v nadväznosti na novú požiadavku novely zákona č. 223/2001 Z. z., ktorá 
ukladá povinnosť pre obce a mestá zaviesť zber a likvidáciu bilogicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu, č. odpadu 20 01 08 vo väzbe na zákon o verejnom 
obstarávaní. Táto zberová povinnosť nebola predmetom rámcovej zmluvy a preto povinnosť 
zriadiť tento zber podlieha zákonu o verejnom obstarávaní. 
  
10. Verej. obstarávaním zabezpečiť riešenie štúdie odvodnenia banských  
a povrchových vôd z pozemkov v m. č. Nadabula uznesenie MZ č. 276/2011 
 
 Komisia navrhuje, aby Regionálny odbor MsÚ v Rožňave preveril možnosť, či sú 
výzvy na odvodnenie povrchových a banských vôd v zmysle vypracovaných „Štúdií 
odvedenia podzemných a povrchových vôd v m. č. Nadabula“. Odbor podá informáciu na 
zasadnutí KV v mesiaci 01/2013. 
 
11. Petícia občanov za presťahovanie útulku na R. Bani na iné miesto – Ing. 
Majorčíková 
 
 Komisia vzhľadom na jej kompetencie neodporúča MZ vyhovieť obsahu petície. 
 
12. Zmluva o združení fin. prostriedkov a prenájom pozemkov určených na 
parkovanie – automatická závora pri Radnici – osobitný zreteľ – JUDr. 
Mihalíková 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť zmluvu o združení finančných prostriedkov 
a prenájom pozemkov určených na parkovanie. 
 
13. Majetkoprávne záležitosti  
 
a) M. Lázár – predaj budovy vo vlastníctve mesta v areáli Corpory Agro 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť vyhlásenie verejno - obchodnej súťaže s najnižšou 
cenou 3500 €. 
 
b) P. Fazekas – schválenie priameho predaja pozemku mesta 
 
 Komisia odporučuje MZ schváliť priamy predaj pozemku bez pripomienok. 
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14.  Rôzne 
 
a) Informácia o postupe pri nepovolených stavbách – Ing. Šramko 
 
 Komisia vzala informáciu na vedomie. Ing. Gabčo upozornil na stavby 
v záhradkových osadách. 
 
b) Dohodnúť s členmi KV a prac. právneho odboru MsÚ Mgr. Halyákom 
a p. Liptákom stretnutie na stavbe p. Liptáka pri bývalej Odborovej rade     
v Rožňave 
 
 Komisia navrhuje, aby Mgr. J. Halyák dohodol s  p. Liptákom stretnutie  pred 
zasadnutím KV o 14,00 hod. v mesiaci 01/2012 a pozvánkou členom KV tento termín 
oznámil aj s komentárom ku uvedenému problému. Pozvánku zaslať členom KV e-mailom. 
 
 
 
                                        

 

                                                                                           Ing. Peter Marko 

                                                                                               predseda KV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Ján Šramko 
V Rožňave dňa 06.12.2012 
Súbor : Záznam KV 12-2012 
 


