
Z á p i s n i c a   č. 5/2014 
z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 

pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 27.11.2014 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania: 

 
Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných. Nechal 

hlasovať o povolení účasti občana na komisií. Komisia jednohlasne súhlasila. Jednohlasne 
schválili zmenu programu – bod 2 sa posunul ako bod 1, bod 4 sa posunul ako bod 2, bod 1 sa 
posunul ako bod 3 a bod 3 sa posunul ako bod 4. 

 
Program rokovania: 

1. MESTSKÉ LESY ROŽŇAVA S.R.O. – NÁVRH NA ZVÝŠENIE NÁJOMNÉHO NA ROK 2014 
Mgr. Halyák uviedol, že medzi mestom Rožňava a Mestskými lesmi Rožňava s. r. o. 

je uzavretá „Zmluva o nájme lesnej pôdy, lesných porastov a iného majetku“ č. 6/2001 zo dňa 
10. 4. 2001. Ročné nájomné vyplývajúce z vyššie uvedenej zmluvy je na základe schváleného 
plánu hospodárenia na príslušný rok. V zmysle uznesenia MZ č. 157/2014 zo dňa  26. 6. 2014  
bol uzavretý Dodatok č. 16 k nájomnej zmluve. Týmto dodatkom bol  nájom na rok 2014 
určený vo výške 48 000,- €.  

Na základe vzájomnej dohody predkladáme návrh na zvýšenie nájomného za    
prenájom lesnej pôdy a lesných porastov na rok 2014 o sumu 50 000 €, t. j. výška nájomného 
bude 98 000,- €. 

Ing. Hudaček uviedol, že po konzultácii s dozornou radou navrhujú navýšiť nájomné 
o 82 tis. € celkovo na 130 tis. €. Veterná víchrica spôsobila veľkú škodu, čím sa zvýšila 
plánovaná ťažba, ktorou sa navýšili výnosy, čo nám umožnilo súhlasiť s týmto navýšením 
o takúto sumu.  
 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 
zvýšenie nájomného za rok 2014 pre Mestské lesy Rožňava s.r.o. o sumu 82 tis. €, celkovo na 
130 tis. € s podmienkou, že navýšená suma nájomného bude použitá na úhrada faktúr firmy 
Brantner.  

 

 O t v o r e n i e Vypracoval 
1. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtových 

organizácii na rok 2014 
Ing. Klára Leskovjanská 

2. Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh na zvýšenie nájomného na 
rok 2014 

Mgr. Juraj Halyák 

3. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského 
zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh 

Mgr. Juraj Halyák 

4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – 
návrh na zmeny a doplnenie 

Mgr. Juraj Halyák 

 Rôzne  
 Záver  



2. VZN O MIESTNYCH DANIACH A  MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA – NÁVRH NA ZMENY 

A DOPLNENIE  
Mgr. Halyák uviedol, že v súčasnosti platné VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava bolo 
schválené mestským zastupiteľstvom dňa 4. 12. 2013 uznesením č. 293/2013.      
 Od 15. októbra 2014 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov, preto je potrebné legislatívne zmeny zapracovať aj do 
všeobecne záväzného nariadenia. Ide o nasledovné zmeny: 

1. Správca dane z nehnuteľností určuje sadzbu dane pre pozemky, na ktorých sa 
nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok (spoplatnenie užívania 
pozemkov na umiestnenie predajných zariadení na príležitostných trhoch riešia 
„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku na území mesta“) 

2. V § 4 ods. 1 VZN sa v súlade s novelou zákona spresňuje vymedzenie niektorých 
druhov stavieb, a to pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu a pri stavbách 
garáží 

3. V nadväznosti na súčasne platné právne predpisy sa nahrádza pojem „občania“ 
pojmom „fyzické osoby“ 

4. Nadpis §-u 11 VZN „Oznamovacia povinnosť a platenie dane“ sa mení na 
„Oznamovacia povinnosť“, pretože platenie dane za užívanie verejného priestranstva 
v celom rozsahu upravuje zákon 

5. Znenie §-u 25 ods. 1 VZN sa dáva do súladu s textom novely zákona 
6. V § 28 VZN sa čísla bankových účtov uvádzajú v tvare IBAN (medzinárodne 

štandardizovaný tvar čísla bankového účtu). Na základe požiadaviek európskej 
legislatívy sa tento tvar čísla bankových účtov používa od 1. 2. 2014.   

 
 Zdôrazňujeme, že do návrhu na zmeny a doplnenie VZN sme zapracovali výlučne také 
zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien legislatívy. 
 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 
návrh zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Rožňava.  

 
3. NÁVRH NA 2.ZMENU ROZPOČTU MESTA VRÁTANE ROZPO ČTOVÝCH ORGANIZÁCII NA 

ROK 2014 
Ing. Leskovjanská predložila návrh II. zmeny v rozpočte mesta. Materiál bol od 

24.11.2014 zverejnený.  
V priebehu roku 2014 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami: 

Tieto zmeny sú v rozpočte premietnuté. 
Navrhovaná zmena rozpočtu vyplýva z potreby zreálnenia príjmovej časti rozpočtu 

a následne aj výdavkovej časti. 

P. č. rozp. 
opatrenia 

Dátum zmeny Výška rozpočtového opatrenia 
 

1/2014 26.6.2014 a/ CVČ 5941 € 
1/2014 26.6.2014 a/ ZUŠ 10 560 € 
2/2014 25.9.2014 b/,c/ príjmy 223 360 € rozpočet mesta 

výdavky 222 698 € 
3/2014 21.10.2014 a/ ZŠ Pionierov 8 380 € 



Schodok   medzi príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu a finančných operácií 
je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

Príjmová časť rozpočtu je upravená podľa vývoja príjmovej časti bežného rozpočtu 
a očakávanej skutočnosti k 31.12.2014.  

Najväčšie zmeny v bežných príjmoch rozpočtu sú v položkách – zvýšenie domácich 
daní, zvýšenie nedaňových príjmov v položke nájomné budova v iných nedaňových príjmov, 
čo vyplýva zo vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov s 1. Rožňavskou, a.s. v likvidácii 
na základe uzatvorených zmlúv. Zníženie administratívnych poplatkov tiež vyplýva z reálne 
očakávanej skutočnosti k 31.12.2014. 

Granty a transfery boli upravené podľa skutočne došlých príjmov na účty mesta 
v zmysle zmlúv a oznámení.  

Kapitálové príjmy boli zreálnené z dôvodu neuskutočnených predajov prebytočného 
majetku mesta.  

Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sú odvodené od príjmovej časti. 
Po zverejnení návrhu boli na mesto doručené:  

• požiadavka ZUŠ v položke mzdy a tovary a služby,  
• požiadavka ZŠ Zlatá položku bežné príjmy preklasifikovať na kapitálové príjmy 

a následne aj výdavky – z dôvodu zakúpenia konvektomatu.  
• 2x Oznámenie Okresného úradu odbor školstva o navýšení normatívnych 

a nenormatívnych prostriedkov pre základne školy 
Tieto zmeny neovplyvnia celkový výsledok rozpočtu a nie sú ešte zapracované 

v predloženom návrhu.  
 

 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 
návrh 2.zmeny rozpočtu na rok 2014 už aj s dopracovaním prednesených zmien. 

 
4. VZN O URČENÍ VÝŠKY FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV UR ČENÝCH NA MZDY 

A PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZUŠ , DIEŤA MŠ A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA , 
ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA ROŽ ŇAVA – NÁVRH  
Mgr. Halyák uviedol, že VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava na rok 2014 bolo schválené 
uznesením MZ č. 279/2013 dňa 4. 12. 2013. Jeho zmena bola schválená dňa 27. 2. 2014 
uznesením MZ č. 16/2014. 

Vychádzajúc z údajov o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok navrhujeme prijať 
nové VZN a v jeho prílohe č. 1 sumy finančných prostriedkov na rok 2015 upraviť, pričom 
nevylučujeme ani ďalšie zmeny v priebehu roka, v závislosti od schváleného štátneho 
rozpočtu.   

 
Príloha č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia  

II. zmena €   € 
schodok   - 
prebytok + 

bežné príjmy 11 912 671 bežné výdavky 11 555 012 357 659 
kapitálové príjmy 2 913 166 kapitálové výdavky 2 942 069 -28 903 

finančné operácie - príjmy 525 257 
finančné operácie - 
výdavky 853 375 -328 118 

          
celkom 15 351 094  15 350 456 638 



o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,  
zriadených na území mesta Rožňava  

Výška ročnej dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta 
Rožňava v eurách 

Financovanie z troch zdrojov – podielové dane, vlastné príjmy školských zariadení 
a vlastné príjmy mesta. Návrh je prepočítaný tak, čo by sme mali dostať na žiaka zo ŠR cez 
podielové dane.  
 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 
návrh zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. 

 
 
 

 
     podpísaný v.r. 
  Bc. Gabriel Borzy 

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

Kategória školy, školského 
zariadenia 

Dotácia pre obecné školy 
a školské zariadenia rok 

2015 

Dotácia pre cirkevné a 
súkromné školy a školské 

zariadenia rok 2015 

Dieťa materskej školy, priemer 1 798,- 1 582,- 
Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 751,- x 
Žiak základnej umeleckej školy 
v skupinovej forme vyučovania 461,- x 

Zapísaný žiak školy 105,-   92,-  
Na záujmové vzdelávanie detí 

v centre voľného času 72,- x 
Potenciálny stravník škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 119,- 105,- 
Dieťa centra špeciálno -

pedagogického poradenstva x 132,- 
Na záujmové vzdelávanie detí, ktoré 
majú trvalý pobyt v meste Rožňava 
a navštevujú CVČ v inej obci 65,- x 


