
Z á p i s n i c a   č. 8 /2013 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 

pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 21.10.2013 
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 

Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných.  
 

 
 

1. NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2014 – 2016  (1.ČÍTANIE ) 
Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že príjmová časť rozpočtu na rok 2014 vychádza 

z plnenia za rok 2013 s tým, že ešte nevieme výšku podielových daní, ktorá je momentálne 
trochu znížená. Ostatné položky sú upravené podľa plnenia k 30.9.2013 a trochu navýšené 
ešte z predpokladaného plnenia do 31.12.2013. Koncom týždňa bude porada ekonómov, na 
ktorej môže dôjsť k upresneniu niektorých údajov. Vo finančnej časti sa neuvažuje zatiaľ so 
žiadnym príjmom. V kapitálových príjmoch sa zatiaľ uvažuje s príjmom za rekonštr. ZŠ Nám. 
baníkov. Zatiaľ máme informáciu, že za rekonšt. ZŠ Juh tohto roku finančné prostriedky 
poukázané z ministerstva nebudú. Pre tento prípad sa už rokovala aj VÚB o predĺžení úveru. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu je upravený položka mzdy podľa schváleného zvýšenia 
o 16,- € na mzdách aj odvodoch vyplývajúca zo zákona. Mzdy neboli upravované od roku 
2008. Upravovať sa možno bude položka verejného osvetlenia, čaká sa na výsledok rokovania 
s firmou FIN MOS. Pri položka komunálny odpad je predpoklad, že ostane na úrovni za rok 
2013, závisí to od rokovania s firmou Brantner. Momentálne je položka údržba ZŠ a MŠ 
vysoká, tam sa s tým ešte niečo dá robiť, závisí to od vyjadrenia odboru výstavby kde sú 
nutné opravy z dôvodu havarijného stavu. V časti projekty sú uvedené požadované finančné 
prostriedky na projekty zamestnanosť cez UPSVaR, kde je potrebné zvážiť či sa do daných 
projektov zapojíme, nakoľko podstatná časť výdavkov (väčšia polovica) je hradená z rozpočtu 
mesta. Celkový rozpočet je zatiaľ schodkový vo výške cca 1,8 mil. €.   

P. Kuhn, MA uviedol, že 1,8 mil. € ktoré chýbajú v rozpočte je dosť veľká položka. 
Nesúhlasil s plánovanými výdavky na športové činnosti, ktoré boli na tento rok schválené vo 
výške 30 tis. a na rok 2014 je tam až 100 tis. €. Ing. Leskovjanská na to uviedla, že to je zatiaľ 
len požiadavka športových klubov.  

Ing. Bolaček uviedol, že je ešte strašne veľa vplyvov, ktoré nám môžu zmeniť čísla v 
rozpočte, ale je potrebné dostať daný rozpočet medzi poslancov, aby už prebehli rozpravy. Je 
potrebné navýšiť rozpočet pre Technické služby, ktoré sú dlhodobo „podvýživené“. Preniesli 
sme na nich nové kompetencie, ktoré finančne nemajú vykryté. Uviedol, že navrhnutý 
rozpočet je základ, z ktorého je potrebné vychádzať a navrhovať opatrenia, ktoré môžu 
členovia komisie zasielať e-mailom alebo priamo cez podateľňu, každý návrh bude 
zapracovaný.  

 O t v o r e n i e Predkladateľ 
1. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016  (1.čítanie) Ing. Klára Leskovjanská 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Rožňava – návrh  (2. čítanie) 

Mgr. Juraj Halyak 

 Rôzne  
   
 Záver  



Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu sa dohodla na jeho 
podrobnom preštudovaní a zaslaní návrhov na úpravu, zároveň návrh rozpočtu na rok 2014 
berie na vedomie. 

 
2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O  MIESTNYCH DANIACH A  MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A  DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA ROŽ ŇAVA – 

NÁVRH  (2. ČÍTANIE ) 
Mgr. Juraj Halyák uviedol, že ide o druhé čítanie VZN. Boli predložené tabuľky 

s porovnaním za jednotlivé roky s vývojom výberu daní aj sadzieb. Vo VZN je navrhnutá 
zmena sadzby na reklamný pútač, za posedenie v letných terasách.... Návrh bol zverejnený na 
úradnej tabuli, boli zaslané viaceré návrhy, následne bola zvolaná komisia, ktorá zapracovala 
dané návrhy a po zaslaní materiálov do finančnej komisie bol zaslaný ešte jeden návrh, ktorý 
komisia pre zapracovanie pripomienok neodporúča zapracovať.  

Členovia komisie sa zaujímali o počet osôb na území mesta so ZŤP, zarazilo ich 
výrazné zníženie poplatkov za ubytovanie, rozoberali návrh dane za záber verejného 
priestranstva, pri ktorom navrhli presne špecifikovať od kedy do kedy bude platná cena za 
záber VP v sezónne a od kedy do kedy mimo sezónny. Osobitne diskutovali o zábere 
verejného priestranstva pri umiestnení reklamných pútačov (napr. pri cirkuse, upozornení 
obchodných reťazcov na ich akcie, atď.). 

 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča ponechať 

mesačnú sadzbu pri dani za verejné priestranstvo, súhlasí so zvýšením sadzieb zo všetkých 
daní a poplatkov o infláciu, ale pri dani za nevýherné hracie prístroje navrhuje zvýšenie 
o 10% a pri dani za psa v bytových domoch len o takú sumu o akú sa zvýši daň za psa 
v rodinných domoch, teda nie o výšku inflácie. Odporúča presne špecifikovať ostatnú pôdu 
v extraviláne a stanoviť tam sadzbu ako na ornú pôdu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     podpísaný v.r. 
 Ing. Ondrej Bolaček 

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


