MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 6. 5. 2021
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie podnikateľskej
činnosti
Predkladá:
Mgr. Alžbeta Tamásová
zamestnanec poverený zastupovaním
prednostu
Prerokované:
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku: dňa 22.4.2021

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

schvaľuje
rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Rožňava
o „správu trhoviska“ s účinnosťou od 1. 6. 2021,

Vypracoval:
Mgr. Juraj Halyák
Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

ukladá
1. vypracovať dodatok k Zriaďovacej listine
Technických služieb mesta Rožňava
2. vypracovať úplné znenie Štatútu Technických
služieb mesta Rožňava
Z: zamestnanec poverený zastupovaním
prednostu
T: do 25. 5. 2021

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu: Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie podnikateľskej
činnosti
Legislatívne východiská:

Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
______
Bez dopadu na rozpočet mesta.

Bez nároku na pracovné miesta.
Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 523/2004
Z. z., zákonom č. 455/1991 Zb.

Podľa VZN o trhovom poriadku správcom trhovísk na území mesta Rožňava sú
Technické služby mesta Rožňava, ktoré však správu trhovísk nemajú uvedenú v predmete svojej
podnikateľskej činnosti. Za účelom odstránenia tohto nedostatku predkladáme tento materiál.
Keďže ku Štatútu Technických služieb bolo vypracovaných už 11 dodatkov, navrhujeme,
aby bolo po jeho doplnení vyhotovené jeho úplné znenie.
Po expedovaní materiálu do komisie finančnej, požiadal riaditeľ Technických služieb ešte
o doplnenie ďalších 4 voľných živností:
 7301 prenájom reklamných plôch – veľký bilboard
 6801 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
 3801 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 0201 poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve – výrub stromov pre súkromné
požiadavky obyvateľov

Komisia:

Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

Termín
zasadnutia:

Uznesenie:

22. 4. 2021

Odporúča MZ schváliť rozšírenie
podnikateľskej činnosti príspevkovej
organizácie Technické služby mesta
Rožňava o činnosti požadované zo
strany riaditeľa Technických služieb s
účinnosťou od 1. 6. 2021.

