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Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

Splnené uznesenia
39/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, ako diel 4 k
parcele parc.č. KN C 1936/32 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, vytvorenej z parcely
parc.č. KN C 1936/25 zastavaná plocha s celkovou výmerou 900 m2 zapísanej na LV č.
3001, podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod
č. G1-142/2018 zo dňa 30.04.2018, pre spoločnosť VARY s.r.o. Rožňava, Šafárikova
91, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že predmetný
pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa, za cenu 340,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho
predaja
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.03.2019
SPLNENÉ: priamy predaj bol prerokovaný na MZ dňa 25.4.2019

43/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta pod novinovými
stánkami v k.ú. Rožňava:
- časť parcely parc.č. KN C 2338/6 o výmere 8 m²
- časť parcely parc.č. KN C 875/6 o výmere 8 m²
- časť parcely parc.č. KN C 4075 o výmere 7 m²
- časť parcely parc.č. KN C 875/8 o výmere 8m²
- časť parcely parc.č. KN C 227/8 o výmere 8 m² (Krásnohorská ul.),
pre Kapa-press spol. s r.o., so sídlom Dunajská 10, Košice, podľa § 9a ods.
9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že spoločnosť má pozemky
v prenájme už od r. 2007 a novinové stánky aj v súčasnosti prevádzkuje,
za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 670,80
€/rok
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia MZ
SPLNENÉ: MZ schválilo priamy prenájom pozemkov uznesením č. 100/2019
zo dňa 25.4.2019

63/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania bod č. 13/4 Alexander Rézmúves, krátka 7, Rožňava – priamy predaj
pozemku mesta
SPLNENÉ: materiál bol opätovne prerokovaný na MZ dňa 25.4.2019

65/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území mesta Rožňava,
2. u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených
na území mesta Rožňava vo výške a s určením výšky dotácie pre cirkevné a súkromné
školské zariadenia v prílohe č. 1
vo výške 90% pre súkromné školské zariadenia
ukladá
VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10. 4. 2019
SPLNENÉ

67/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ v § 7 ods. 8 a
9, § 11 ods. 5, § 12 ods. 6, ods. 10 písm. d) a ods. 11 až 15,
§ 12a
ods. 1 písm. b), ods. 3, ods. 5 až 8 a ods. 11, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1
písm. e) a ods. 4 písm. a) podľa predloženého návrhu a odporúčaní Komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a Komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií,
ukladá
„Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ so zapracovaným doplnením a
zmenami uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10. 4. 2019
SPLNENÉ

77/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, ako diel 4 k parcele parc.č. KN C
1936/32 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, vytvorenej z parcely parc.č. KN C
1936/25 zastavaná plocha s celkovou výmerou 900 m2 zapísanej na LV č. 3001, podľa
Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod č. G1142/2018 zo dňa 30.04.2018, pre spoločnosť VARY s.r.o. Rožňava, Šafárikova 91,
Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že predmetný
pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa, za cenu 340,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.04.2019
SPLNENÉ – kúpna zmluva podpísaná, kúpna cena uhradená 23.05.2019

86/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

Program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 – 2020
ukladá
zverejniť program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 –
2020 na webovom sídle mesta a úradnej tabuli MsÚ
Z: prednostka MsÚ
T: do 27.4.2019
SPLNENÉ: Program odpadového hospodárstva bol zverejnený na webovom sídle
8.4.2019 a na úradnej tabuli 10.4.2019

Uznesenia z roku 2011, ktoré ostávajú v evidencii

276/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ukladá
1. verejným obstarávaním zabezpečiť riešenie štúdie odvodnenia banských
a povrchových vôd z pozemkov v m.č. Nadabula
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 31.12.2011
Aktuálne v tejto oblasti sú vyhlásené z OP KŽP nasledovné výzvy:
Výzva č. 37: Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov
Výzva č. 40: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami
Výzva 44: Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
a aktualizácia plánov, manažmentu povodňových rizík

Uznesenia z roku 2014, ktoré ostávajú v evidencii
71/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o výsledku vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly
Košice za účelom overenia a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami pri poskytnutí účelovej
dotácie na realizáciu stavby „ Priemyselná zóna Rožňava „
ukladá
3.uplatniť právnu zodpovednosť za porušenie povinností voči zodpovedným
zamestnancom a osobám podľa osobitných predpisov
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2014
Právny zástupca mesta vyžiadal dňa 17.4.2019 stanovisko od spoločnosti MH
Invest k náhrade škody z titulu uloženia pokuty ÚVA vo výške 20.000€,
odpoveď nebola doručená

72/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s poslaneckým návrhom Cyrila Motyku : riešiť parkovacie plochy na sídliskách
v meste Rožňava
nesúhlasí
s jeho návrhom na odpredaj pozemkov v okolí sídlisk a obytných domov pre
občanov, alebo majiteľov priľahlých nehnuteľností, za účelom zriadenia
parkovísk na vlastné náklady
ukladá
vypracovať zoznam vhodných lokalít na vytvorenie spevnených plôch vhodných
na parkovanie osobných automobilov, ktorý bude slúžiť ako podklad na
vypracovanie štúdie. Zabezpečiť verejné obstarávanie pre vypracovanie štúdie
overenou autorizovanou osobou. Prednostne riešiť v štúdii sídlisko JUH
a náklady spojené s výstavbou zakotviť do rozpočtu na ďalšie roky /2015
a ostatné roky/
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : 31.12.2014
V komisii výstavby bola dňa 10.4.2019 prejednaná koncepcia Údržby, opráv,
rekonštrukcií a výstavby komunikácií v meste – príprava na júnové jednanie
MZ

130/2014

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Petra Marka na oživenie funkčnosti fontány v jazierku
Póschovej záhrady a ošetrenie bronzovej sošky
ukladá
zabezpečiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu pre vodo a elektro
inštaláciu

Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : jún 2015
V rámci schváleného príspevku z Úradu vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy
sa bude realizovať komplexná obnova parku v Póschovej záhrade, ktorá bude
zahŕňať aj sfunkčnenie fontány a ošetrenie bronzovej sošky, prebieha príprava
PD

Uznesenia z roku 2015, ktoré ostávajú v evidencii
99/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave
Mení text bodu 3 ukladacej časti U MZ č. 50/2015 nasledovne :
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu prehodnotiť priestory v ktorých
v súčasnosti prebieha výchovno-vzdelávací proces detí materských škôl a pripraviť na
júnové zastupiteľstvo materiál na optimalizáciu siete materských škôl. V rámci
racionalizačných opatrení
• presťahovať deti a zamestnancov MŠ Ul. pionierov do zrekonštruovaných
priestorov MŠ Vajanského
• MŠ Ul. pionierov vyradiť zo siete škôl a školských zariadení
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Na aprílovom zasadnutí MZ bolo znenie uznesenia zmenené uznesením 89/2019
nasledovne:
1. MZ ukladá MsÚ prehodnotiť priestory v ktorých v súčasnosti
prebieha výchovnovzdelávací proces detí MŠ a ZŠ z technického
hľadiska, kapacity, hygienických požiadaviek, aby spĺňali zákonmi a
vyhláškami požadované normy.
2. Prehodnotiť kapacity, personálne a materiálno-technické vybavenie jedální
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Termín: september 2019
V súčasnosti sa pripravuje technické riešenie na zmeranie jednotlivých zariadení pre
porovnanie skutočnosti s predpísanou plochou podľa vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia

pre deti a mládež
103/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e n a v e d o mi e
správu o vypracovaní Programu rozvoja mesta 2015 –2020 (2022).
schvaľuje
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
Profil mesta, 2014 (analýza)
Stratégiu rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 až 2020 výhľadovo do konca roku 2022
a mechanizmus jej realizácie
Akčný plán na roky 2015 – 2017
ukladá
1. zaviesť mechanizmus realizácie rozvojového dokumentu mesta do činností
samosprávy mesta
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín .: 2015-2020
2. dopracovať akčný plán ako podklad pre programový rozpočet na roky 2016 až 2018
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín .: 2016-2018

V priebehu mesiaca apríl 2019 prebehla aktualizácia Akčného plánu rozvoja mesta
Rožňava na roky 2018 – 2019 a pripravuje sa v závere roka jeho vyhodnotenie
a dopracovanie na roky 2019 - 2020

171/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 129/2015 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje postup pri majetkoprávnom
usporiadaní telocvične súp. č. 226 pri Strednej odbornej škole obchodu a
služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava, podľa uznesenia MZ č. 172/2013 a
zároveň ponuku na predaj uvedenej nehnuteľnosti Košickému samosprávnemu
kraju za cenu podľa znaleckého posudku,
ukladá
uznesenie MZ oznámiť Úradu Košického samosprávneho kraja
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 14 dní od schválenia
Dňa 25.3.2019 nám KSK doručil list, ktorý neobsahuje reálne riešenie problematiky.
Spisový materiál bol 4.4.2019 odovzdaný právnemu zástupcovi mesta za účelom
vypracovania žaloby na KSK na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie majetku
bez právneho titulu, žaloba ešte nebola podaná

225/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
kúpu pozemkov v k.ú. Rožňava KN-C parc. č. 2226/10 zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 127 m2 a KN-C parc. č. 2226/18 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55
m2, zapísaných na LV č. 4496, ktoré sú vo vlastníctve nezistenej vlastníčky Lívie
Darmovej, rod Rutkayovej, v správe Slovenského pozemkového fondu, za cenu 20
€/m2, t.j. spolu za 3640,- eur
ukladá
1. uzavrieť kúpnu zmluvu
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 120 dní od schválenia
2. po nadobudnutí pozemkov do vlastníctva mesta rokovať o ich zámene s Košickým
samosprávnym krajom
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : ako v texte
Dňa 25.3.2019 nám KSK doručil list, ktorý neobsahuje reálne riešenie problematiky

237/2015

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
nevyhovuje
Petícii za opravu cesty vedúcej k zariadeniu pre Seniorov
ukladá
mestskému úradu pokračovať v rokovaniach so spoluvlastníkmi nehnuteľností tak, aby
bolo možné využiť európske fondy na rekonštrukciu tejto cesty

Zodpovedná : prednostka MsÚ
T.č. vedie mesto súdny spor so Zariadením pre seniorov J. Schoppera, n.o. o plnenie
povinností ( komplexnú opravu cesty vedúcej k uvedenému zariadeniu, stav
nezmenený

Uznesenia z roku 2016, ktoré sú vedené v evidencii
175/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, časť parc.č.KN C
875/665 zast.plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom, zapísaného na
LV č. 1185 do majetku mesta, od Marty Kery bytom Košická č.27, Rožňava
v podiele 1/2 a Marie Kery bytom DR., Feichtetstr. 25, Pocking, Nemecko
v podiele 1/2 za cenu 7,-€/m2 Všetky náklady súvisiace s kúpou bude znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
2. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2. do 10 dní od predloženia geometrického plánu
SPLNENÉ: kúpna zmluva bola podpísaná 10.07.2017, kúpna cena uhradená dňa 19.7.2017
3. odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k.ú. Rožňava, časť parc.č.KN C
875/666 záhrada s výmerou upresnenou geometrickým plánom, zapísaného na LV
č. 1161 do majetku mesta, od Štefana Baloga a Eriky Balogovej bytom Záhradnícka
č.15 Rožňava za cenu 7,-€/m Všetky náklady súvisiace s kúpu bude znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
2. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2.do 10 dní od predloženia geometrického plánu
Splnené: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 13.01.2017, kúpna cena bola uhradená
dňa 26.01.2017
3. zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: pozemok, časť z parc.č.KN C 875/667 záhrada zapísanej na LV č.1161 o výmere
upresnenej geometrickým plánom vo vlastníctve Ing. Edity Piaterovej bytom Ul.
záhradníckej č.7,Rožňava pripadne v prospech mesta Rožňava a - pozemok,
parc.č.KN C 875/256 zast.plocha s výmerou 65 m2, zapísaný na LV č.3001 vo
vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. Edity Piaterovej bytom Ul.
záhradníckej č.7,Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu,
že pozemok mesta sa nachádza vo dvore žiadateľky a pozemok vo vlastníctve
žiadateľky sa nachádza pod miestnou komunikáciou s tým, že na pozemok
parc.č.KN C 875/256 sa zriadi vecné bremeno spočívajúce v strpení stĺpu
verejného osvetlenia Všetky náklady súvisiace s predmetnou zámenou bude
znášať mesto.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
2. do najbližšieho zasadnutia MZ

Zámenná zmluva je podpísaná, rozdiel vo výške zamieňaných nehnuteľností uhradený dňa
21.3.2019

179/2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odkúpenie pozemkov v k.ú. Rožňava, časti parciel upresnených geometrickým
plánom a to parc.č. KN C 7338/2 t.t.p., od Mareka Tindúra bytom Ul. Z.Fábryho
č.24, Rožňava a Ing. Martiny Tindúrovej bytom Edelényska č.3 Rožňava, za
cenu 8,-€/m2
parc.č. KN C 7338/1 t.t.p., od Štefana Fazekaša bytom Jovická č.36, Rožňava
a parc.č.KN C 7339 t.t.p., od Etely Fazekašovej bytom Ul. Sama Czabana č.4,
Rožňava za cenu 8,-€/m2, za účelom vydania územného rozhodnutia na
výstavbu miestnej komunikácie
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
2. zabezpečiť uzavretie kúpnych zmlúv
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností
Geometrický plán bol doručený, kúpne zmluvy primátor do dnešného dňa nepodpísal

220/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom budovy „Jánova chata“ súp. č. 3728 na parcele KN-C č.
6080/2 v k.ú. Rožňava na dobu určitú do 23.5.2029 pre Občianske
poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, 048 01 Rožňava podľa § 9a)
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že Občianske poľovnícke
združenie Rožňava uvedenú budovu od roku 1994 užíva, udržiava a zveľaďuje
na vlastné náklady, za nájomné vo výške 100,- eur/rok,
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
T: do 20 dní po schválení MZ
Z: prednostka MsÚ
ukladá
zriadiť komisiu zloženú zo zamestnancov Mestského úradu v Rožňave, členov
komisií finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a komisie
výstavby, územného plánovania, ŽP a MK pri MZ v Rožňave za účelom
obhliadky objektu „ Ďurova chata“ , zistenia skutkového stavu a určenia
ďalšieho postupu
Z: prednostka MsÚ
P: do najbližšieho zasadnutia MZ

Komisia výstavby na zasadnutí dňa 10.04.2019 odporúča:

prerokovať účel objektu na zasadnutí Komisie kultúry, cestovného ruchu
a regionálnej politiky

preveriť u spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o., stav prevedených prác na
zabezpečení objektu proti ďalšiemu znehodnoteniu poveternostnými vplyvmi
a znehodnocovanie vandalmi
vyčísliť náklady na zakonzervovanie objektu
zahrnúť Durovú chatu v zmysle odporúčania Komisie kultúry, cestovného
ruchu a regionálnej politiky do rozpočtu mesta Rožňava v roku 2021

Uznesenia z roku 2017, ktoré sú vedené v evidencii
14/2017

28/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 04.07.2001 č. 151/2001
ukladá
oznámiť uznesenie Regionálnej rozvojovej agentúre Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia
RRA má podľa vyjadrenia Ing. Boldiša zo dňa 04.01.2019 uhradené všetky záväzky voči
mestu Rožňave, mesto nemá voči RRA uhradené členské príspevky, čo je vecou
jednania zástupcu RRA a mesta, p. Boldiš bol na jednaní s p. primátorom v januári
2019 o možnosti ponechania účasti členstva mesta Rožňava v RRA

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o „Ďurovej chate“,
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností zapísaných na LV č.
3001, k.ú. Rožňava, Obec Rožňava, Okres Rožňava,
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- parc.č. 6074/1 o výmere 3361 m2 zastavané plochy a nádvoria
- chata súpisné číslo 2286 postavená na parcele č. 6074/2na dobu neurčitú
pre Mestské lesy Rožňava, s.r.o., 048 01 Rožňava z dôvodu, že táto
mestská obchodná spoločnosť má prenajaté aj okolité pozemky, na ktorých
vykonáva predmet činnosti
ukladá
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke
SPLNENÉ: Zámer bol uverejnený dňa 07.03.2017
2/ zabezpečiť štúdiu na rekonštrukciu chaty a jej prerokovanie
v komisii výstavby, územného plánovania, ŽP a MK
Z: prednostka MsÚ
T: do najbližšieho zasadnutia MZ
Komisia výstavby na zasadnutí dňa 10.04.2019

Komisia odporúča:
prerokovať účel objektu na zasadnutí Komisie kultúry, cestovného ruchu
a regionálnej politiky
preveriť u spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o., stav prevedených prác na
zabezpečení objektu proti ďalšiemu znehodnoteniu poveternostnými vplyvmi
a znehodnocovanie vandalmi
vyčísliť náklady na zakonzervovanie objektu
zahrnúť Durovú chatu v zmysle odporúčania Komisie kultúry, cestovného
ruchu a regionálnej politiky do rozpočtu mesta Rožňava v roku 2021

36/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán činnosti Mestskej polície Rožňava
na rok 2017
ukladá
navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Rožňave podľa finančných
možností mesta v budúcnosti na 20 – 23 a v súvislosti s tým riešiť aj
vyhovujúcejšie priestory pre Mestskú políciu v Rožňave
Ukladacia časť sa rieši priebežne, podľa finančných možností mesta

37/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zakúpenie vozidla na prepravu osôb pre Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
ukladá
vypracovať plán modernizácie Mestských lesov Rožňava, s.r.o. na rok 2017
Z: konateľ Mestských lesov Rožňava, s.r.o.
T: do najbližšieho zasadnutia MZ

1.V súčasnom období sa realizuje verejné obstarávanie na nákup malého
nákladného vozidla na prepravu osôb – SPLNENÉ,
2.Výmena strešnej krytiny a oprava vstupnej miestnosti na chate Matúška –
zrealizované v mesiaci október 2017
3 . Riešenie rekunštrukcie chaty „ Ďurova osada „ –zatiaľ sa pristúpilo k
zabezpečeniu budovy pred nechceným vniknutím osôb do budovy a to zadebnením
dverí, okien a zároveň sa osadili výstražné označenia. Zároveň sa oslovili
podnikatelia zaoberajúci sa výmenou dverí a okien a opravou striech za účelom
vypracovania orientačného nacenenia. Oprava strechy včetne opravy komínov,
výmeny krytiny, laťovania, poškodených trámov, výmeny odkvapových rúr a
klampiarskych prác ( 28 000€). Výmena dverí a okien ( 5 000€). Je nutné
odizolovanie budovy, opravy podláh, riešenie vykurovania, zakúpenie nábytku.
Celkové odhadované náklady na opravu budovy : 80 – 100 tisíc €, táto kalkulácia
bola prejednaná vo finančnej komisii v roku 2018
4.Zakúpenie malého osobného terénneho vozidla – SPLNENÉ
5. Administratívna budova MsL s.r.o. bola k verejnému vodovou pripojená v júli
2018

38/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zakúpenie nákladného vozidla prostredníctvom eurofondov
nezrealizované – dôvodom je, že očakávaná výzva PPA, ktorá mohla znamenať úsporu 50%
z nákupnej ceny ( 170 000€) vylúčila z možnosti čerpanie eurofondov podobné podniky ako
sú Mestské lesy Rožňava s.r.o., zrealizovala sa celková repasácia existujúceho vozidla (
32 000€), splnené v auguste 2018

47/2017 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve
s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom „Obnova MsÚ v Rožňave,
zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita
životného prostredia
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie žiadosti o NFP na SO s názvom projektu „Obnova MsÚ v Rožňave,
zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy“ v rámci výzvy s kódom OPKZPPO4-SC431-2017-19;
-maximálne celkové spolufinancovanie projektu vo výške 114 075,05 EUR z celkových
oprávnených výdavkov 1 495 344,00 EUR, ako aj neoprávnené výdavky vo výške 0 EUR, o
ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory
energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu
finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu.
Prebieha realizácia prác na predmetnej budove

84/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemky v k.ú.
Rožňava,uvedených v dôvodovej správe s celkovou výmerou 514 m2, podľa
Geometrického plánu č.8/2017 zo dňa 20.3.2017 vyhotoveného Ing. Tiborom
Takáčom – Geoplán, s Lesmi Slovenskej republiky, OZ Rožňava so sídlom Jovická
2, Rožňava za ročný nájom vo výške 941,13 €
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu
Cyklochodník Rožňava
Územné rozhodnutie na stavu Cyklochodník Rožňava nie je vydané

96/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „ZŠ
akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ

T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZŠ akademika Jura Hronca
Rožňava - obstaranie IKT učebne“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
869,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava.
VO na výber dodávateľa bolo uskutočnené, prebieha kontrola pred podpisom
zmluvy ex - post

97/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „Základná
škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Základná škola Zoltána
Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo
výške 2 918,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava
Uvedená žiadosť bola dodatočne schválená, v súčasnosti aktualizujeme
podklady pre podpis zmlúv o NFP

98/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „Základná
škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Základná škola Zlatá ul. 2
Rožňava-jazyková učebňa a učebňa biológie“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
3 478 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava
Uvedená žiadosť bola dodatočne schválená, v súčasnosti aktualizujeme
podklady pre podpis zmlúv o NFP

99/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s názvom „ZŠ Ulica
pionierov Rožňava - obstaranie polytechnickej učebne“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZŠ Ulica pionierov
Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

-

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške
2 922,50 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Rožňava

Uvedená žiadosť bola dodatočne schválená, v súčasnosti aktualizujeme podklady pre
podpis zmlúv o NFP

130/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.nasledovnú zámenu pozemkov v k.ú. Rožňava:
pozemok, parc.č.KN C 875/256 zast.plocha s výmerou 65 m2, zapísaný na
LV č.3001 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. Edity
Piaterovej bytom Ul. záhradnícka č.7,Rožňava a pozemok novovytvorená
parcela parc.č.KN C 875/679 zast.plocha s výmerou 14 m2 podľa
Geometrického plánu č.36 210 161-149/2016 zo dňa 4.1.2017
vyhotoveného GEODÉZIOU Rožňava, s.r.o., so sídlom Kósu Schoppera 22,
Rožňava pripadne v prospech mesta Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta sa nachádza vo dvore
žiadateľky a pozemok vo vlastníctve žiadateľky sa nachádza pod miestnou
komunikáciou. Všetky náklady súvisiace s predmetnou zámenou bude znášať
mesto a rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 357,-€ uhradí
Ing. Edita Piaterová.
2,zriadenie vecného bremena v prospech mesta Rožňava na pozemky v k.ú.
Rožňava, parc.č.KN C 875/256 a parc.č.KN C 1609/35 spočívajúceho
v strpení nosného stĺpu vzdušného elektrického vedenia
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ

Zámenná zmluva je podpísaná, rozdiel vo výške zamieňaných nehnuteľností uhradený
dňa 21.3.2019

140/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
a) s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre
realizáciu projektu výstavby cyklochodníka pristúpilo k zmene pôvodnej trasy
cyklochodníka, a to prepojením na cyklokoridor
b/ s bezodplatným prevodom pozemkov v k.ú. Rožňava parc.č. KN E 1838/1 orná
pôda s výmerou 2289 m2 a parc.č. KN E 1838/2 orná pôda s výmerou 261 m2
zapísaných na LV č. 4650 – vlastník Slovenský pozemkový fond, do majetku mesta
v zmysle § 34 ods. 9,13 zák.č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách

ukladá
vypracovať geometrický plán a projektovú dokumentáciu na úsek
cyklokoridoru a pristúpiť k následným krokom pre kompletizáciu podkladov
k podaniu žiadosti o NFP
Z: prednostka MsÚ
T: ihneď po oznámení uznesenia MZ
2. s c h v a ľ u j e
- zmenu v pôvodnom projekte Cyklochodník Rožňava
- vypracovanie geometrického plánu a projektovej dokumentácie na
cyklokoridor ako podkladu pre realizáciu projektu vybudovania
cyklochodníka v Rožňave
Z: prednostka MsÚ
T: ihneď po oznámení uznesenia MZ

Po dodaní PD a stanovísk dotknutých orgánov bola podaná žiadosť na vydanie
stavebného povolenia. Mestu Rožňava bolo dňa 28.2.2019 doručené rozhodnutie
o prerušení konania, kde sme boli vyzvaní na doplnenie podania v termíne do 120 dní.
Mesto Rožňava oslovilo projektanta na doplnenie PD v zmysle stavebného zákona.

141/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výzve s kódom OPLZ –PO5-2017-1

pre projekt s názvom: Podpora komplexného poskytovania
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy OPLZ-PO5-2017-1
schvaľuje
-

predloženie ŹoNFP za účelom realizácie projektu „ Podpora komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1,
ktorého ciele sú v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5%
z celkových oprávnených nákladov

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu mesta Rožňava
Zapojili sme sa do výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s projektom: Zvýšenie zamestnanosti a
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej
poriadkovej služby v Rožňave. So žiadosťou sme boli úspešní, pripravuje sa podpis
Zmluvy o poskytnutí NFP.
168/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priamej zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú.
Rožňava:

- pozemok, časť z parc.č. KN C 2924/10 zast.plocha zapísanej na LV
č.887 o výmere upresnenej geometrickým plánom ( cca 800 m2 ) vo
vlastníctve Ing. Ondreja Macáka bytom Rožňavské Bystré č.209 a
pozemok, parc.č.KN C 2913/4 ostatná plocha s výmerou 1915 m2 a časti z
parc.č.KN E 1342 ostatná plocha a parc.č.KN E 1345/5 lesný pozemok
zapísaných na LV č.4493 o výmere upresnenej geometrickým plánom vo
vlastníctve mesta Rožňava s tým, aby bola vzájomná zámená riešená
hodnotovo
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priamej zámeny nehnuteľností
2.zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15 dní od schválenia MZ
2. do 30 dní od schválenia MZ
Orgány mesta v mesiaci február prerokovali tento materiál a odporučili
rokovať s Ing. Vladimírom Macákom ( terajší vlastník nehnuteľnosti) na
úrovni primátora mesta, mesto rieši zriadenie práva prechodu cez pozemky
súdnou cestou

171/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

zmenu uznesenia č. 136/2017 z MZ zo dňa 29.6.2017 v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo súhlasí so:
1. Zmenou projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia Námestia baníkov a
Šafárikovej ulice v Rožňave" s pozdĺžnym státím od začiatku na Čučmianskej
dlhej v Rožňave (od priechodu pre chodcov) a s vytvorením 8 parkovacích miest
podľa návrhu Ing. arch. Jána Rusnáka. Zároveň zosúladiť stĺpy verejného
osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej dlažby s už existujúcou schválenou
projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice.
2. s realizáciou chodníka s parkovacími plochami podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie : „ Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice v Rožňave „ spoločnosťou MEK ESTATE, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, na vlastné náklady.
ukladá

1. Aktualizovať projektovú dokumentáciu

so zmenou stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením
2. Uzatvoriť zmluvu o postúpení práv a prevzatí záväzkov stavebníka zo
stavebného povolenia č.s. 2620/2008-3 so spoločnosťou MEK Estate
s.r.o.
Z: prednostka MsÚ
T: do 60 dní od schválenie v MZ
So spoločnosťou MEK Estate s.r.o. bola uzavretá Zmluva o postúpení
a prevzatí záväzkov, ktorá je aj zverejnená na stránke mesta. Práce zo
strany spoločnosti MEK ESTATE boli aj zrealizované

174/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017, ktorým bola schválená zámena
pozemkov v k.ú. Rožňava medzi mesto Rožňava a Ing. Editou Piaterovou bytom Ul.

záhradnícka č.7,Rožňava, v časti výmery parcely parc.č.KN C 875/256 zast.plocha z 65
m2 na 92 m2.
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ
Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 22.3.2019, rozdiel vo výške zamieňaných
nehnuteľností uhradený dňa 21.3.2019

185/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby sa mesto Rožňava zapojilo do výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity pre projekt „Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu
bytov nižšieho štandardu v Rožňave
2. s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP projektu „Aktualizácia
projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave“ vo výške
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, t.j. 200,- EUR.
Zapojili sme sa do výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s projektom „ Aktualizácia
projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave“. Projekt
bol schválený, je ukončený a ukončené je vyúčtovanie

186/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo
výzve s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre projekt s názvom „Návrh úpravy
vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Návrh úpravy vnútroblokového
priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta Rožňava;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 21.246,84 EUR
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava

Projekt s názvom „Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v
Rožňave“ Je na prvej kontrole ex – ante na SO pre IROP, čaká sa na jej výsledky

189/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Spolufinancovanie Mesta Rožňava pri projekte: Zmena účelu využitia stavby spojená
so stavebnými úpravami - vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor
Hasičská zbrojnica.
. - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s výzvou číslo
VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 vo výške 1.817,64 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava.
ukladá
Zaslať uznesenie MZ o schválení spoluúčasti na projekte
Z: odbor všeobecnej a vnútornej správy
T: ihneď
S projektom : Zmena účelu využitia stavby spojená so stavebnými úpravami –
vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica sme boli
úspešní, získali sme 30.000,- EUR, pripravuje sa VO

199/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informatívnu správu o možnosti zverejnenia majetkových priznaní poslancov MZ
v Rožňave a primátora mesta za rok 2016 na internetovej stránke mesta z dôvodu
zvýšenia transparentnosti mesta Rožňava
a
možnosti zverejňovanie majetkových priznaní
poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta
za rok 2017 a nasledujúce roky vždy do
30.09. v príslušnom kalendárnom roku
Majetkové priznanie poslancov, ktorí súhlasili s ich zverejnením a primátora mesta sú
zverejnené na internetovej stránke mesta a v nasledujúcich rokoch sa bude
postupovať v zmysle tohto uznesenia

216/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.,priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma, zapísaných na LV č.2385 parc.č.KN C
782/19 trvalý trávny porast s výmerou 702 m2,parc.č.KN C 782/23 trvalý trávny
porast s výmerou 13 m2, parc.č.KN C 795/5 zastavané plochy s výmerou 190
m2,parc.č.KN C 800/12 ostatné plochy s výmerou 17 m2,parc.č.KN C 800/20 ostatné
plochy s výmerou 17 m2, parc.č.KN C 800/21 ostatné plochy s výmerou 18
m2,parc.č.KN C 801/2 ostatné plochy s výmerou 138 m2a parc.č.KN C 802/6 trvalý
trávny porast s výmerou 557 m2 pre Obec Čučma, podľa § 9a) ods.8 písm.e)

zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemky sú pre mesto nepotrebné a užíva ich
žiadateľ, za cenu vo výške 11 068,40 €
2.,
zrušenie uznesenia MZ č.228/2013 zo dňa 26.9.2013
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2017
Napriek niekoľkým výzvam obec Čučma nepodpísala kúpnu zmluvu, nesúhlasia
s kúpnou cenou. Obec zatiaľ nezaslala žiadosť o zmenu uznesenia.

Uznesenia z roku 2018, ktoré sú vedené v evidencii
3/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 10/8 RV RENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava –
zverejnenie zámeru priamej zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava
Žiadateľ zatiaľ nepredložil potrebné doklady k materiálu

4/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
potvrdzuje,
že miestne komunikácie a chodníky postavené na pozemkoch v k.ú. Rožňava,
parc.č.KN E 1692, KN E 1826, KN E 1827, KN E 1838/1, KN E 1838/2, KN E 1554/3
zapísaných na LV č.4650 a pozemkov v k.ú. Nadabula, parc.č.KN E 1, KN E 175/1, KN E
202/1 a KN E 223/1 zapísaných a LV č.2462 vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36 Bratislava, boli postavené
pred účinnosťou stavebného zákona č.50/1976 Zb., v znení neskorších zmien
a doplnkov, ako verejné zariadenia slúžiace pre mesto Rožňava a ku dňu účinnosti
zákona SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, boli
v správe Mestského národného výboru na území mesta Rožňava
ukladá
požiadať Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36 Bratislava o prevod uvedených
nehnuteľností do vlastníctva mesta
Z: prednosta MsÚ
T: 31.03.2018
Protokoly boli podpísané dňa 19.12.2018, vklad do katastra nehnuteľností je
povolený, pozemky sú zapísané na LV mesta.

26/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
mení
bod 2. bod 3. a bod 4. uznesenia MZ č.174/2016 zo dňa 29.9.2016, ktorým boli
schválené odkúpenia pozemkov pod miestnymi komunikáciami na Ul.páterovej
v Rožňave, tak, že predlžuje termín na splnenie bodov 2., 3. a 4. uznesenia do
31.12.2019
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2019
Termín trvá

34/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s Plánom činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na rok 2018
žiada
zvolať valné zhromaždenie spoločnosti
Z: prokurista
T: do 31.03.2018
SPLNENÉ: Valné zhromaždenie sa konalo dňa 12.4.2018
žiada

Komisiu vzdelávania, mládeže, kultúry a športu MZ v Rožňave, aby sa
zaoberala vytvorením Redakčnej rady MTVŠ s.r.o. Rožňava
Komisia uvedenú požiadavku prerokovala na svojom zasadnutí dňa 11.4.2018
s tým, že neprijala žiadne uznesenie, nakoľko nie sú uvedené konkrétne dôvody
a požiadavky k vytvoreniu Redakčnej rady, resp. jej konkrétne úlohy, alebo
náplň práce . Je potrebné ich najprv písomne predložiť, vyšpecifikovať, prípadne
osobne odprezentovať
39/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO vo výzve s kódom
OPLZ-PO6-SC611-2016-3 pre projekt s názvom: „Výdajňa pitnej vody na kreditný
7odber v Rožňave, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a platným územným plánom obce
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov max. vo výške 1.000,- EUR
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské
zdroje
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3, t.j. do 5.3.2018
Žiadosť bola pozastavená vzhľadom na nízky rozpočet a vysokú administratívnu
náročnosť, riešená bude prostredníctvom výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity

40/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo
výzve s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia
materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia materskej školy na
ul. Vajanského v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným
programom rozvoja mesta Rožňava;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 23 552,26 EUR.
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava vo
výške 40.646,41 EUR

Dňa 16.4.2019 verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie v súlade
s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu,
že neboli predložené viac ako dve ponuky, pripravujú sa podklady pre ďalšie
vyhlásenie VO

66/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 17/5 Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – priamy
predaj pozemku mesta
Materiál zatiaľ nebude predložený na zasadnutie MZ

69/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely
parc.č.KN E 2465/4 vodná plocha zapísaná na LV č.4493, s výmerou upresnenou
geometrickým plánom pre Ing. Róberta Annu bytom Lipovník č.262 a časť parcely
parc.č.KN E 2353 zast.plocha zapísaná na LV č.4493, s výmerou upresnenou
geometrickým plánom pre Emila Kuchtu, bytom Strelnica č.9, Rožňava podľa § 9a,
ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemky mesto nevyužíva a
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov za cenu 13,-€/m2
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15.5.2018
2. do 31.5.2018
Kúpna zmluva je pripravená na podpis

71/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru nasledovnej zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava:
- časť pozemku vo vlastníctve mesta, parc.č.KN E 2353 s výmerou upresnenou
geometrickým plánom pripadne v prospech WISCONSULT, s.r.o., so sídlom
Čučmianská dlhá č.8, Rožňava
-časti pozemku parc.č.KN C 209 vo vlastníctve WISCONSULT, s.r.o., so sídlom
Čučmianská dlhá č.8, Rožňava s výmerou upresnenou geometrickým plánom
pripadnú v prospech mesta
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva
a časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa sa nachádza pod chodníkom. Hodnoty
zamieňaných nehnuteľností budú určené znaleckým posudkom. Všetky náklady
súvisiace so zámenou sa budú znášať spoločne.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
2.zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ

T: 1. do 15.5.2018
2. do 31.5.2018
Sú vypracované geometrické plány a znalecké posudky na pozemky, ktoré majú byť
predmetom zámeny. Spoločnosť oznámila, že nesúhlasí s doplatkom ( rozdiel vo
výške zamieňaných nehnuteľností 839,00€).

76/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.216/2017 zo dňa 30.11.2017, ktorým bol schválený priamy
predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma pre Obec Čučma, v časti výšky kúpnej ceny z
11 068,40 € na 7 360,-€ s podmienkou odkúpenia pozemkov do jedného roka.
Ostatná časť uznesenia ostáva nezmenená.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.05.2019
Napriek niekoľkým výzvam obec Čučma nepodpísala kúpnu zmluvu, nesúhlasia
s kúpnou cenou, obec zatiaľ nezaslala žiadosť o zmenu uznesenia

85/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018
v meste Rožňava podľa predloženého návrhu
ukladá
vyhlásiť verejné obstarávanie a realizovať opravy a rekonštrukcie chodníkov podľa
finančných možností v roku 2018
Z: prednostka MsÚ
T: rok 2018
Spoločnosť IS Košice a. s., ukončila opravu chodníkov a komunikácií podľa predmetu
diela : ,,Obnova a úprava povrchu chodníkov a komunikácií v meste Rožňava“ na rok
2018 v mesiaci november 2018. Chodníky, ktoré sa nerealizovali z dôvodu dohody
o zmene stavby objektov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom navrhujeme zahrnúť
do zoznamu opráv na rok 2019.

90/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
zapojenie mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 s projektom
„Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fáb ryho na ul. Komenského č. 5,
Rožňava“
2. s ú h l a s í
So spolufinancovaním mesta Rožňava pre žiadosť o NFP na telocvičňu v projektu
„Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5
Rožňava“ vo výške minimálne 15% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP,
t.j. 23.710,- EUR.

Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom je podpísaná, realizácia prác sa
uskutoční počas školských prázdnin

91/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
1. založenie a vstup mesta Rožňava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Gemer
2. ročný členský príspevok mesta Rožňava vo výške 7.134,- EUR
2. p o v e r u j e p r i m á t o r a m e s t a
1. podpísať zakladateľskú listinu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
2. zastupovať mesto Rožňava v Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
Výkonný riaditeľ OOCR Gemer sa vzdal svojej funkcie, na základe čoho bolo vyhlásené
výberové konanie na jeho pozíciu. Po ukončení výberového konania bude zasadať
predstavenstvo, ktoré zvolí výkonného riaditeľa na základe nominácie predstavenstva.

101/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje z rokovania
materiál č. 10/a Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu a
doplnenie
Materiálu sa budú venovať jednotlivé stále komisie MZ v mesiaci máj 2019

102/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje z rokovania
materiál č. 10/b Zásady hospodárenia s majetkom mesta – doplnenie – poslanecký
návrh Ing. Karola Kováča
Tento materiál bude predložený v tomto volebnom období

103/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje z rokovania
materiál č. 11 Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby
chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – poslanecký návrh
Tento materiál bude predložený v tomto volebnom období

109/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

1.
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C
724/5 záhrada s výmerou 437 m2 pre Ondreja Szőllősa a manželku Zuzanu Szőllősovú
obaja bytom Kúpeľná č.31 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,
z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve žiadateľov, ktorí pozemok užívajú nepretržite od roku 1975, za cenu
437,-€
2.
predkupné právo „ in rem „ k pozemku v prospech mesta za cenu 437,-€
3.
úhradu kúpnej ceny a spätného nájmu za obdobie 2 rokov na splátky

Náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci a náklady spojené so
zriadením predkupného práva bude znášať mesto.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.7.2018
Kúpna zmluva s predkupným právom v prospech mesta bola podpísaná dňa
17.7.2018, kúpna cena sa uhrádza na splátky

115/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zámenu nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava:
pozemok, diel 1 od parcely parc.č.KN E 1342 ostatná plocha s výmerou 1986 m2, diel
2 od parcely parc.č.KN E 2432/1 zast.plocha s výmerou 110 m2 a diel 3 od parcely
parc.č.KN C 2913/4 ostatná plocha s výmerou 1915 m2, ktoré sú zapísané na LV
č.4493 a sú pričlenené k parcele parc.č.KN C 2913/4 ostatná plocha s výmerou 4011
m2, zameraná Geometrickým plánom č.28/2018 vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom
– Geoplán so sídlom Šafárikova č.116 Rožňava, vo vlastníctve mesta Rožňava
pripadne v prospech Ing. Ondreja Macáka bytom Rožňavské Bystré č.209 v hodnote
podľa Znaleckého posudku č.16/2018 zo dňa 24.1.2018, vyhotoveného Ing.
Martinom Hromjakom, t.j. 33 211,08 €
a
pozemok, novovytvorená parc.č.KN C 2924/18 zast.plocha s výmerou 901 m2, ktorá je
vytvorená z parc.č.KN C 2924/10 s výmerou 1318 m2, zapísaná na LV č.887, zameraná
Geometrickým plánom č.18/2018 vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán so
sídlom Šafárikova č.116 Rožňava, vo vlastníctve Ing. Ondreja Macáka bytom Rožňavské
Bystré č.209 pripadnú v prospech mesta Rožňava v hodnote podľa Znaleckého
posudku č.16/2018 zo dňa 24.1.2018 vyhotoveného Ing. Martinom Hromjakom t.j.
15208,88€ podľa § 9a, ods.8.písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto svoje
pozemky nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa a na pozemku vo vlastníctve žiadateľa je postavená prístupová komunikácia,
ktorú využíva mesto
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.7.2018

Orgány mesta v mesiaci február prerokovali tento materiál a odporučili
rokovať s Ing. Vladimírom Macákom ( terajší vlastník nehnuteľnosti) na
úrovni primátora mesta

121/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zaradením učebného odboru 3161 F 00 praktická žena a učebného odboru 3686 F
00 stavebná výroba do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od
1.9.2019
ukladá
oznámiť znenie uznesenia žiadateľovi
T: do 13.7.2018
Z: odbor školstva

Znenie uznesenia bolo oznámené žiadateľovi Spojenej škole, J.A.
Komenského 5 v Rožňave. V súčasnosti prebieha doplňovanie materiálov ku
skompletizovaniu žiadosti, ktorá bude odoslaná na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR

122/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na riadiaci orgán z Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 s projektom:
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Zhromažďovanie
dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-2018-40 na RO
-

zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa vo výške 24.561,70 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške
491.233,95 EUR

Termín: po skompletizovaní podkladov do najbližšieho vyhláseného kola výzvy
OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Žiadosť o NFP bude podaná po kompletizácii potrebných vyjadrení a povolení
124/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre realizáciu
projektu výstavby cyklochodníka akceptovalo stanovisko OR PZ v Rožňave, Okresného
dopravného inšpektorátu a na základe ich odporúčania
ukladá
vypracovať projektovú dokumentáciu na nové parametre cyklochodníka a pristúpiť
k následným krokom pre kompletizáciu podkladov k podaniu žiadosti o NFP
Z: prednostka MsÚ
T: 31.7.2018
2. s c h v a ľ u j e
zmenu v pôvodnom projekte Cyklochodník Rožňava v súlade so stanoviskom OR PZ
a platnými technickými normami
-

vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie

Z: prednostka MsÚ
T: 31.7.2018

Po dodaní PD a stanovísk dotknutých orgánov bola podaná žiadosť na vydanie
stavebného povolenie. Mestu Rožňava bolo dňa 28.02.2019 doručené
rozhodnutie o prerušení konania, kde sme boli vyzvaní na doplnenie podania
v termíne do 120 dní.. Mesto Rožňava oslovilo projektanta na doplnenie PD
v zmysle stavebného zákona. Doplnená PD bola dňa 15.5.2019 projektantom
doplnená a následne doručená na stavebný úrad na pokračovanie stavebného
konania. Predpokladaný termín podania žiadosti o NFP je jún 2019.
143/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely
zapísanej na LV č.3001, parc.č. KN C 1866/649 s výmerou upresnenou geometrickým
plánom pre Bc. Adriána Bartóka, bytom Jarná č.33 Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať žiadateľ.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15.10.2018
2. do 15.11.2018
Materiál na schválenie priameho predaja je predložený na májové
rokovanie MZ

145/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, časti parciel
zapísaných na LV č.3001, parc.č.KN C 1969/99, KN C 2081/18 a KN C 2081/225,
s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Ladislava Jankóa bytom
Edelényska č.5, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že
pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve
žiadateľa za cenu 13,27 €/m2
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať žiadateľ.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15.10.2018
2. do 15.11.2018
Kúpna zmluva je predložená na podpis p. primátorovi

149/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Rožňava na pozemok parc. č.
KN E 2144/9 zastavaná plocha o výmere 1458 m2 zapísanej na LV č. 4357, pre pani
Máriu Csíszárovú, bytom Čučmianska 1688/6, Rožňava na 0,70,-€/m2/rok
ukladá
zabezpečiť vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní po schválení v MZ

Pani Mária Csíszárová odmietla podpísať novú Nájomnú zmluvu, nakoľko ona
žiadala navýšenie nájmu na 3,-€/m2 a MZ schválilo 0,70,-€/m2.
156/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zvyšením zakladneho imania spoločnosti Mestske televizne študio, s. r. o. Rožňava
o vecny vklad - 10-ročny najom nebytovych priestorov v budove Mestského úradu
Rožňava v hodnote podľa znaleckého posudku 24 572,90 eur,

žiada
primátora mesta zvolať valne zhromaždenie spoločnosti
Z: konateľ spoločnosti Mestské televízne študio, s. r. o., Rožňava
T: do 10. 10. 2018
VZ bolo zvolané vo februári, všetky potrebné listiny sú u advokáta JUDr. Eleka, ktorý
na zvýšení ZI pracuje.

159/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vyradením Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť Základnej
umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31.12.2018
so zaradením Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako
súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do siete škôl
a školských zariadení SR od 1.1.2019
ukladá
vypracovať žiadosť na Ministerstvo školstva v zmysle uznesenia MZ
v Rožňave
T: do 15.10.2018
Z: vedúca odboru školstva
Prijatím uznesenia č. 22/2019 a vypracovaním dodatku k zriaďovacej listine základnej
umeleckej školy je uvedené uznesenie splnené a proces zmeny v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky v tomto prípade ukončený

160/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
so zapojením mesta Rožňava do výzvy č. VIII na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
2. s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity pod názvom: Výdajňa pitnej
vody na kreditný odber v Rožňave
zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo výške 350,- EUR.
Mesto Rožňava sa zapojilo do výzvy č. VIII na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Žiadosť o dotáciu bola odoslaná
dňa 27.08.2018, o výsledku sme zatiaľ neboli informovaní.

161/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
s predložením ŽoNFP na SO, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, názov projektu:
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov, max. vo výške 2.500,- EUR
2. s c h v a ľ u j e
-predloženie žiadosti o NFP pod názvom Zvýšenie zamestnanosti a
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej
občianskej poriadkovej služby v Rožňave v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-20181, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
-zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z
rozpočtu mesta Rožňava.
Žiadosť o NFP v rámci projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí
žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v
Rožňave, kód žiadosti v ITMS2014+: NFP312050S452 bola schválená, získali sme
nenávratný finančný príspevok vo výške 46.912,40 EUR a spolufinancovanie je vo výške
2.469,- EUR. Pripravuje sa Zmluva o poskytnutí NFP k podpisu, začiatok projektu
predpokladáme na 07/2019.
162/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1.s ú h l a s í
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
2. s c h v a ľ u j e
-predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII pod názvom WIFI pre Rožňavu, kód výzvy:
OPII-2018/7/1-DOP
-výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov, minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, maximálne vo výške 1.500,- EUR
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z
rozpočtu mesta Rožňava.
Termín: do 13.11.2018
Žiadost o poskytnute nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu
„WIFI pre teba“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - Mesto Rožňava
sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásila Európska komisia "WIFIU2", nakoľko postup
predkladania žiadosti bol v tomto prípade jednoduchší a časovo zvládnuteľný.
Vzhľadom na obmedzené možnosti alokácie finančných prostriedkov v danom kole
naša žiadosť nebola schválená, ale v najbližšej dobe očakávame vyhlásenie druhého
kola, do ktorého sa chceme opätovne zapojiť.

163/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
Petíciu proti výstavbe obytnej zóny v mestskej časti Nadabula, ale

z dôvodu, že prebieha územné konanie, Mestské zastupiteľstvo v Rožňave nemôže
zasahovať uznesením do konania stavebného úradu
2. u k l a d á
Mestskému úradu v Rožňave riešiť žiadosť občanov mestskej časti
Nadabula zakotvenej v podanej Petícii proti výstavbe obytnej zóny
v mestskej časti Nadabula zmenou územného plánu zóny mestskej časti
Nadabula
Z: prednostka MsÚ
T: bezodkladne
3. v y j a d r i l o
morálnu podporu občanom mestskej časti Nadabula
Dňa 26.10.2018 Ing. Peter Fábián a Ladislav Tokoli ako účastníci konania
listom zobrali celý návrh na umiestnenie stavby „ Obytná zóna“ v k.ú.
Nadabula v celom rozsahu späť. Stavebný úrad na základe ich žiadosti vydal
dňa 22.11.2018 rozhodnutie, ktorým územné konanie o umiestnení vyššie
uvedenej stavby v mestskej časti Rožňava – Nadabula v k.ú. Nadabula
zastavuje a v spise sa ďalej nekoná. Uznesenie bolo zaslané Mgr. Kvetoslave
Mátrayovej dňa 10.10.2018

164/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
vyhovuje
Petícii za opravu cesty na Cintorínskej ulici v Rožňave
ukladá
Mestskému úradu v Rožňave riešiť podľa finančných možností v budúcnosti riešenie
opráv ulíc v severnej časti mesta Rožňava
Oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo zaslané A: Horváthovi dňa 09.10.2018

165/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
Petíciu za opravu komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave a keďže je v súčasnosti
rekonštrukcia ukončená a je poskytnutá päťročná záruka, petícii nie je možné
vyhovieť
ukladá
Mestskému úradu v Rožňave priebežne dôsledne monitorovať kvalitu vykonanej
rekonštrukcie na Šípkovej ulici a v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky, tieto v záručnej
lehote následne reklamovať o realizátora stavby s tým, že k jednaniu bude prizvaný aj
zástupca obyvateľov Šípkovej ulice v Rožňave
Z: prednostka MsÚ
P: ako v texte
Oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo zaslané Mgr. Drengubiakovi
dňa 10.10.2018

Uznesenia z roku 2019 ktoré sú v evidencii

18/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v § 21 ods. 3, § 23 ods. 2, § 24 ods. 4 a 25,
ods. 2 a 3
- so zmenou v § 22 ods. 6 Odpad z cintorínov – vypustiť slová .. na „ biologicky
rozložiteľný odpad“ a nahradiť „ zmesový komunálny odpad“
- v § 24 bod 4 v prvej vete vypustiť slovo občan a vložiť „ a právnická osoba“,
v poslednej vete doplniť za slovo fyzickej osobe „ a právnickej osobe“
ukladá
predložiť nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2020
T: jún 2019
Z: prednostka MsÚ
VZN bolo uverejnené dňa 12.3.20169. Právnik MsÚ v spolupráci so samostatným
odborným referentom pre správu a údržbu verejného priestranstva a nakladania s KO
pripraví nový návrh VZN v lehote

25/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
pracovnú náplň Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky v Rožňave
podľa predloženého návrhu
s doplneniami:
- v bode 15. doplniť prijíma uznesenia odporúčajúceho charakteru k fungovaniu
všetkých mestských médií
- bod 23 zaoberá sa zložením a fungovaním Redakčnej rady ako dočasnej komisie
MZ v Rožňave
- bod 24 zaoberá sa historickou propagáciou mesta, historickými udalosťami a
historickými osobnosťami mesta Rožňava
Členovia komisie boli oboznámení s doplnením uznesenia, a komisia pracuje
podľa schválenej a doplnenej pracovnej náplne

26/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
pracovnú náplň Komisii športu MZ v Rožňave podľa predloženého návrhu
s doplnením
zaoberá propagáciou športovej minulosti mesta, športových osobností
a športových udalostí

Výpis bol odovzdaný tajomníčke komisie a vedúcej odboru, náplň bola dopracovaná
do náplne práce komisie a členovia o tomto boli informovaní na zasadnutí komisie
dňa 12.3.2019

32/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
1/ zmenu uznesenia č. 182/2013 bod 4. zo dňa 27.6.2013 nasledovne:
a) predkladanie návrhov termínovať do 30.11. bežného kalendárneho roka
b) Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra bežného
kalendárneho roka
c) v mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na
webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava
2/ Nominanti si prevezmú ocenenie na slávnostnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave súčasne s oceňovaním najvyšších mestských ocenení pri
príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava

33/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2018
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu
1/ „Najúspešnejší športovec mesta“ ( kategórie deti/mládež a dospelý),
„Najúspešnejší športový kolektív mesta“( kategórie deti/mládež a dospelý) a „Za
dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
2/ finančnú čiastku vo výške 1 600 € na:
a) finančnú odmenu pre schválené športové kluby (500 € / klub)
b) nákup materiálu, trofejí a kvetov zakúpené mestom a ďakovné listy (jednotlivcom
+ klubom)
c) nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné podujatia
ukladá
Zverejniť ocenených na webovom sídle mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 11.3.2019
Ocenení sú zverejnení na webovom sídle mesta a úradnej tabuli

36/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
novovytvorenej parcely parc.č. KN C 1969/131 zastavaná plocha s výmerou 10 m2,
ktorá je vytvorená z parcely parc.č. KN C 1969/99 zastavaná plocha s celkovou
výmerou 560 m2 podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou
Pakanovou, dňa 4.12.2018 pod č. 444/18, pre Milana Kováča, bytom Okružná č. 22,
Rožňava , podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,z dôvodu, že mesto
predmetný 150,- €.pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve žiadateľa za cenu
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.03.2019
Uznesenie oznámené dňa 6.3.2019 a kúpna zmluva je podpísaná, kúpna cena
uhradená 29.3.2019

37/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja nasledovných pozemkov mesta v k.ú.
Rožňava, zapísaných na LV č.5716:
parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha
s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná
plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha s výmerou 33 m2, KN C 7777/5
ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 231 m2 a KN C
7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská
cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že
pozemky mesto nevyužíva a bude na nich postavená stavba vo verejnom záujme „
Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „ ktorej investorom je žiadateľ,
za cenu 25 228,80 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Z: prednostka MsÚ
T: 15.03.2019
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 9.4.2019, kúpna cena bude uhradená po povolení
vkladu vlastníckeho práva k predávaným nehnuteľnostiam

40/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e z r o k o v a n i a bod č. 19/7
zverejnenie zámeru nasledovnej zámeny pozemkov v k.ú.Rožňava:
podiely k pozemkom uvedeným v dôvodovej správe s celkovou výmerou 398,53 m2,
ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Mariána Pampuríka bytom Útulná č.25,
Rožňava za časť parcely parc.č.KN C 4420/1
Uznesenie bolo oznámené dňa 6.3.2019

41/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
kúpu nasledovných pozemkov do majetku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV
č.881:parc.č.KN C 2162/2 zast.plocha s výmerou 1724 m2, parc.č.KN C 2162/50
ostatná plocha s výmerou 403 m2, parc.č.KN C 2162/36 zast.plocha s výmerou 191
m2, parc.č.KN C 2162/37 zast.plocha s výmerou 8 m2, parc.č.KN C 2162/38 zast.plocha
s výmerou 7 m2, parc.č.KN C 2162/39 zast.plocha s výmerou 8 m2, parc.č.KN C
2162/40 zast.plocha s výmerou 8 m2 a parc.č.KN C 2162/41 zast.plocha s výmerou 6
m2 od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom Komenského 50,
Košice za cenu podľa Znaleckého posudku č.40/2018 zo dňa 14.5.2018,
vyhotoveného Ing. Františkom Heželom, t.j. za cenu 34 123,95 €
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.03.2019
Uznesenie oznámené listom zo dňa 6.3.2019, návrh kúpnej zmluvy zatiaľ
nepredložili

45/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
bod 2. uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017, ktorým bolo schválené zriadenie
vecného bremena v prospech mesta Rožňava na pozemky v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C
875/256 a parc.č.KN C 1609/35 spočívajúcom v strpení nosného stĺpu vzdušného
elektrického vedenia
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 31.3.2019
Zámenná zmluva podpísaná dňa 22.3.2019, rozdiel vo výške zamieňaných
nehnuteľností uhradený dňa 21.3.2019

46/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom
pozemkov mesta (alebo ich častí) v k. ú.
Rožňava zapísaných na LV č. 5716, 3001, 4493,
uvedených v prílohe č. 1, s nájomným vo výške
najmenej 70,00, - €/ha/rok v príp. ornej pôdy a 35,00,€/ha/rok v prípade trvalého trávnatého porastu,
ukladá
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.3.2019

Súťaž bola vyhlásená 20. 3. 2019. V deň, keď mala byť súťaž vyhodnotená (4. 4.
2019), konateľ spoločnosti CORPORA AGRO, s. r. o. telefonicky oznámil, že do súťaže
sa neprihlásia, pretože požadované najnižšie výšky nájomného sú privysoké. Ak by
pristúpili na podmienky súťaže, tak aj ostatní prenajímatelia by požadovali vyššie
nájomné, keďže zmluva s mestom sa uverejňuje na internete. Požadujú rovnakú
výšku nájomného, akú mali doteraz. Uvedené skutočnosti nám následne oznámili aj
písomne. Materiál bude predložený na májové rokovanie MZ

52/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
A/ Prípravu dokumentov potrebných k podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na zlepšené formy bývania pre obce
s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania
B/ Prípravu dokumentov potrebných k podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na výstavbu nového komunitného centra
ukladá
Mestskému úradu vypracovať príslušné dokumenty potrebné k podaniu projektu
Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania podľa alternatívy A) Výstavba 10 b.j.
a rekonštrukcia existujúcich bytov na Rožňavskej bani a predložiť ich na rokovania

odborných komisií a MZ a pripraviť dokumenty potrebné k výzve – výstavba
komunitného centra
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.6.2019 – podať žiadosť o NFP – sociálne
bývanie s prvkami prestupného bývania
T: do 31.12.2019 –pripraviť dokumenty na výzvu
–výstavba nového komunitného centra
Na základe verejného obstarávania na dodávateľa PD na rekonštrukciu bytov na
Rožňavskej Bani bol vybratý dodávateľ projektu. Projekt na výstavbu 10 b.j. je už
zaktualizovaný. Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky v spolupráci s Komisiou
sociálnou, zdravotnou a bytovou MZ, terénnymi pracovníkmi a asistentkou osvety
zdravia a zástupcom MRK pracuje na Systéme prestupného bývania, ktoré bude
predmetom rokovania MZ na júnovom zasadnutí

62/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania bod č. 5 Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny
a doplnenie – poslanecký návrh Ing. Karola Kováča

66/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Štatút mesta Rožňava s nasledovnými zmenami:
§ 23 ods. 1
Hlavného architekta na návrh primátora mesta volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo.
§ 23 doplneného o ods. 2.1.
Funkcia hlavného architekta je nezlučiteľná s vykonávaním projekčnej činnosti na
území katastra mesta, ak by táto podliehala jeho pripomienkovacej činnosti.
V § 23 ods. 2 písmeno a) a ods. 5 vynechať slovo „ mandátna“
ukladá
1.Mestskému úradu v Rožňave predložiť na najbližšie zasadnutie MZ
písomnú správu o možnosti označovania vozidiel mestskej polície v jazyku
národnostnej menšiny
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019
Označovanie vozidiel mestskej polície v jazyku národnostnej menšiny
umožňuje § 22a ods. 1 a § 22 ods. 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov. Podľa vyjadrenia náčelníka MsP by si
označenie vyžadovalo celkovú zmenu „polepov,“ označujúcich vozidlá MsP,
čo činí cca 700,- € na 1 vozidlo. Vozidlo Dacia Duster bolo ako nové
označené len cca pred 1 rokom, jeho ďalšie označenie by bolo v tomto
období zrejme nehospodárne.
2.predložiť písomné stanovisko právnika MsÚ v Rožňave k zneniu § 22 ods.
2 Štatútu
Z: prednostka MsÚ
T: 25.04.2019
Stanovisko právnika MsÚ už bolo MZ predložené – bolo súčasťou materiálu
pre rokovanie MZ dňa 28. 3. 2019. Stanovisko externého právnika bude
predložené.
3. Štatút mesta Rožňava uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ

T: do 8. 4. 2019
Splnené

68/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ v Čl. 3 bod E. o ods. 5 –
cena za prenájom mestského reklamného zariadenia a to 350,-€/mesiac/1výlepová
plocha
ukladá
„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schváleným
doplnením uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019
Zásady pre určovanie výšky nájomného boli podpísané primátorom
a uverejnené na webovom sídle mesta 8.4.2019

69/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

b erie na vedomie
stanovisko kontrolórky
A/
schvaľuje rozpočet mesta na rok 2019 vrátane programového rozpočtu : ako vyrovnaný
z toho:

rozpočet
bežné príjmy

rozpočet

17 084 782 bežné výdavky

schodok prebytok +

16 945 265

139 517

kapitálové príjmy

2 412 244 kapitálové výdavky

4 206 836

-1 794 592

fin. operácie - príjmy

2 489 739 fin. oper. - výdavky

834 664

1 655 075

21 986 765

0

celkom

21 986 765

0

1) schvaľuje použitie prebytku bežného a finančného rozpočtu na krytie kapitálových a finančných
výdavkov - splátok úveru nasledovne:
Krytie:
bežné výdavky – školy

rozpočet
4 879 361

kryté:
- bežné príjmy na školy - PK
- FO - príjmy - dotácie r. 2018

4 754 985
115 458

- FO - príjmy - granty r. 2018
prebytok +, schodok -

bežné výdavky - ostatné

8 918
0

12 065 904

kryté:
- bežné príjmy

12 329 797

prebytok z roku 2018 - dotácie

60 500

prebytok z roku 2018 byty

59 000

- FO - príjmy - rok 2018
ŠJ

0
18 513

prebytok +, schodok -

kapitálové výdavky

401 906

4 206 836

kryté:
- kapitálové príjmy
prebytok z roku 2018 - dotácie
- FO - príjmy - úvery

2 412 244
699 327
1 028 023

prebytok z roku 2017 - RF a FRB

370 768

prebytok +, schodok -

303 526

FO - výdavky

834 664

kryté:
bežné príjmy
finančné príjmy

0
129 232

kapitálové príjmy
prebytok +, schodok celkom

2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2019
pre MsD Actores, prísp. org. v sume 99 570 €

-705 432
0

pre Technické služby prísp. org. v sume 920 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2019
3) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti
v predloženom rozsahu pre rok 2019
4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2019
5) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2019 z vlastných zdrojov
rozpočtových organizácií
6) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného
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 pre rok 2019
7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok
2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €
Nákup pozemkov

4 206 836

100 000

Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií

45 000

ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície

77 374

Prípravná a projektová dokumentácia

50 000

aktualizácia územného plánu

63 000

Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov

50 000

Úprava vnútroblokového priestr. - Družba

424 937

MŠ Vajanského - rekonštrukcia

541 044

ZŠ Spojená - rekonštrukcia

183 032

Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.

295 000

v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha

165 000

prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá
rekonštrukcia budovy MsÚ

130 000
1 402 170

rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov

250 000

revitalizácia Poschovej záhrady

300 000

rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH

15 000

Rek. a výstavba futb. infraštr.

43 661

detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov

11 174

osvetlenie

25 000

stavebný dozor a VO

5 000

kamerový systém

5 000

automat na pitnú vodu

5 808

rekonštrukcia - hasičská zbrojnica
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna

55 636
259 000

s tým, že:
čerpanie položky rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v sume 259 000€ sa začne až po
predložení celkových nákladov na rekonštrukciu zimného štadióna poslancom Mestského
zastupiteľstva v Rožňave, prípadne iných alternatív než opravy, po odsúhlasení čerpania
poslancami Mestského zastupiteľstva v Rožňave
8) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru
9) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky
2020, 2021
a ukladá
a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2019
Termín: do 10.4.2019
b/ Technickým službám, príspevkovej organizácii prehodnotiť nájomné za hrobové miesta, za
nákladové stredisko – trhovisko a materiály predložiť na májové zasadnutie MZ
RO bolo schválenie rozpočtu oznámené listom zo dňa 1.4.2019 a PO listom zo dňa 2.4.2019

70/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
1/ Zásady participatívneho rozpočtu v meste Rožňava s nasledovnými
zmenami:
vložiť do paragrafu 8 slovo „ potvrdí“
: „Mestské zastupiteľstvo potvrdí témy participatívneho rozpočtu...“
vložiť slovo „ návrhov“
: „Termín na zasielanie návrhov projektov: január – február“
Vložiť slová „ 2. diskusného fóra“
„Termín na zvolanie 2. diskusného fóra je od 16. apríla...“
Vložiť celú vetu:
: „Začiatok realizácie projektov si úspešní participanti naplánujú tak, aby dodržali
zásadu, že koniec projektov je stanovený najneskôr do novembra nasledujúceho
kalendárneho roka po roku, kedy projekt získa potrebnú podporu v hlasovaní.“
2/ Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava s nasledovnými zmenami

paragraf 5
: proces participatívneho rozpočtu sa skladá z nasledovných etáp:
Vložiť písmeno a) propagácia aktuálneho ročníka 042019

Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu na roky 2019 – 2020:
Vložiť propagácia aktuálneho ročníka : 042019
Gramaticky upraviť: stretnutia tematických skupín :042019
Vložiť : stretnutie predkladateľov s pracovníkmi MsÚ a členmi výkonného výboru:
062019
Vložiť :opravný termín na doplnenie projektov: 062019
paragraf 6
doplniť:
Účastníci dostanú kompletné informácie o zmysle, zásadách a princípoch
participatívneho rozpočtu.
Presunúť do paragrafu 8 / bod 8: „Zároveň účastníci rozhodnú o témach
participatívneho rozpočtu v nasledujúcom ročníku participatívneho rozpočtu.
Paragraf 7 / bod 4: b) zmeniť: je realizovateľný v rámci jedného ročníka
participatívneho rozpočtu
3/ maximálnu výšku podpory pre malý projekt 1000,- € vrátane DPH ,
4/ maximálnu výšku podpory pre veľký projekt 5000,- € vrátane DPH
5/ výkonný výbor v zložení: ako je uvedené v materiáli doplnený o Ing. Ivana
Nemčoka a Ladislava Dávida st.
6/ hlavného koordinátora pre participatívny rozpočet Mgr. Dionýza Keménya
ukladá
na najbližšie zasadnutie MZ pripraviť zmenu Poriadku odmeňovania volených
orgánov mesta v § 4 ods. 3 ohľadom schválenia odmeny poslancovi MZ aj v priebehu
kalendárneho roka a to aj na návrh poslanca MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019
Zmeny boli zapracované do materiálov, podpísané primátorom mesta a zverejnené
dňa 8.4.2019, zmena Poriadku odmeňovania je predložená na aprílové zasadnutie MZ

71/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2019 formou
bankového úveru
ukladá
MsÚ predložiť žiadosť o čerpanie úveru Slovenskej sporiteľni a. s.
Z: prednostka MsÚ
T: 15.4.2019
SLSP a. s. dňa 8.4.2019 predložila návrh zmluvy, ktorý bol dňa 10.4.2019 predložený
právnikovi p. Halyákovi na kontrolu, zmluva bola podpísaná dňa 15.4.2019

72/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu časti III., § 14 Rokovacieho poriadku MZ v Rožňave
ukladá
schválenú zmenu zapracovať do Rokovacieho poriadku MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 10.04.2019
SPLNENÉ: Rokovací poriadok MZ bol podpísaný a zverejnený na webovom
sídle mesta

73/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
volí
Mgr. Michala Drengubiaka
Mgr. Matúša Bischofa
Miroslava Deménya
Lászlóa Kardosa
Ing. arch. Petra Tešlára
Mgr. Editu Kušnierovú
za členov názvoslovnej komisie MZ v Rožňave
ako komisie „ ad hoc“
Zvoleným členom boli odovzdané výpisy uznesení, komisia prvýkrát zasadala dňa
9.5.2019

74/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj nasledovných pozemkov mesta v k.ú. Rožňava:
novovytvorené parcely, parc.č.KN C 1969/132 zast.plocha s výmerou 29
m2, parc.č.KN C 2081/269 zast.plocha s výmerou 23 m2 parc.č.KN C
2081/270 záhrady s výmerou 32 m2 podľa Geometrického plánu úradne
overeného Ing. Matejom Ambružom dňa 7.2.2019 pod číslom 26/19 a
novovytvorená parcela, parc.č.KN C 1969/133 zast.plocha s výmerou 5 m2
podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Matejom Ambružom
dňa 7.2.2019 pod číslom 28/19 pre Ladislava Jankóa bytom Edelényska
č.5, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že
pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa za cenu 15,- €/m2, t.j. za kúpnu cenu vo výške
1 335,- €
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať žiadateľ.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 30.4.2019

Kúpna zmluva je pripravená na podpis

75/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, uvedených v dôvodovej správe, v
celkovej výmere 78 543 m2, pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru
1, Košice
Uznesenie MZ bolo oznámené listom dňa 2.4.2019

76/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj nasledovných pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV
č.5716:
parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha
s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná
plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha s výmerou 33 m2, KN C 7777/5

ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 231 m2 a KN C
7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská
cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že
pozemky mesto nevyužíva a bude na nich postavená stavba vo verejnom záujme „
Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „ ktorej investorom je žiadateľ,
za cenu 25 228,80 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 30.04.2019
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 9.4.2019, kúpna cena bude uhradená po povolení
vkladu vlastníckeho práva k predávaným nehnuteľnostiam

78/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parciel parc.č. KN E 1779/1 orná pôda s výmerou 207 m2, parc.č. KN E 2408
zastavaná plocha s výmerou 1507 m2 a parc.č. KN E 1780/2 trvalý trávny porast
s výmerou 1 137 m2 s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre Ladislava
Takáča, bytom M. Kukučína č. 1, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991
Zb., z dôvodu, že predmetné pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Všetky náklady súvisiace s predajom bude
znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15.04.2019
2. do 30.04.2019

Zámer priameho predaja bol zverejnený dňa 8.4.2019, zatiaľ nebol doručený GP

79/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných
na LV č.3001, parc.č.KN C 1969/99 zast.plocha s celkovou výmerou 555 m2 a
parc.č.KN C 2081/225 záhrada s celkovou výmerou 245 m2 pre Ľubomíra Takáča
bytom J.Brocku 1734/4, Rožňava
Uznesenie MZ bolo oznámené listom zo dňa 2.4.2019

80/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
vyňatie budovy spoločenského pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej č.66
v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 1852/123, s.č.1911,
zapísanej na LV č.6113 a pozemku parc.č.KN C 1852/123 zast.plocha
s výmerou 265 m2, zapísaného na LV č.3001 zo zoznamu prebytočného
majetku mesta Rožňava
ukladá

1.aktualizovať zoznam prebytočného majetku mesta Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: 15.04.2019
2.pripraviť na najbližšie zasadnutie Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií a Komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku prehodnotenie
prebytočného majetku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: 08.04.2019
1.zoznam prebytočného majetku bol aktualizovaný
2.materiál je predložený na rokovanie orgánov mesta

81/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta, časť parcely parc.č. KN C
1067, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 238 m2, pre Olíviu
Rézművesovú, bytom Krátka 26, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb., z dôvodu, že žiadateľka užíva časť tohto pozemku o výmere 75 m² ako vstup
k svojej nehnuteľnosti a dvor, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo
výške 36 €/rok.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019
Žiadateľke bolo dňa 9.4.2019 zaslané oznámenie uznesenia. Zverejnenie zámeru
priameho prenájmu pozemku mesta sa uverejnilo na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta dňa 8.4.2019. Materiál na konečné schválenie priameho prenájmu pozemku
bude predložený na zasadnutie MZ v máji 2019

82/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zapojením mesta Rožňava do obchodnej verejnej súťaže na predaj ohraničenia
hracej plochy zo zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave a s predložením
cenovej ponuky vo výške podľa schváleného rozpočtu na rekonštrukciu ľadovej
plochy zimného štadióna
ukladá
1.pred zapojením sa do obchodnej verejnej súťaže preveriť kompatibilitu
rozmerov ohraničenia ľadovej plochy s veľkosťou zimného štadióna
2.vypracovať cenovú ponuku
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.4.2019

Návrh mesta Rožňava bol prijatý, kúpna cena vo výške 24 001,20€ zaplatená dňa
7.5.2019. Mantinely sú uskladnené v priestoroch zimného štadióna.

83/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ne chvaľuje

predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN C 1861/2 zast.plocha
s výmerou upresnenou geometrickým plánom formou verejnej obchodnej súťaže
Uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 2.4.2019

84/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky nebytového priestoru - miestnosti č.12 o
výmere 50m2 v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods. 9 písm c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ
zriadi konzultačné pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi, na dobu určitú - na rok 2019
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky
Z: prednostka MsÚ
T: do 16.04.2019
Zámer krátkodobej výpožičky bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu
15 dní

85/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 17/2019 zo dňa 28.2.2019 ktorým MZ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave a ukladá:
- vypracovať Správu o plnení ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 50/2015 bod
č.2
- predložiť koncepciu školstva všetkým poslancom MZ v termíne: najbližšie
zasadnutie MZ
a to zmenu a doplnenie nasledovne:
ukladá
1.osloviť participujúce organizácie a školy na delegovanie členov do pracovnej
skupiny pri Komisii vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave na tvorbu koncepcie školstva
a vymenovať členov tejto pracovnej skupiny
Z: prednostka MsÚ
T: 28.4.2019
2. tejto pracovnej skupine, aby v lehote do 31.12.2019 predložila Koncepciu školstva
na pripomienkovanie do všetkých stálych komisií MZ
Došlé návrhy na zloženie pracovnej skupiny sú zosumarizované. V súčasnosti prebieha
dopĺňanie pracovnej skupiny o oslovené participujúce organizácie a školy a pripravuje
sa prvé zasadnutie tejto pracovnej skupiny

87/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch
na rok 2019 v meste Rožňava podľa predloženého návrhu
ukladá
realizovať opravy a rekonštrukcie chodníkov podľa finančných možností v
roku 2019
Z: prednostka MsÚ
T: rok 2019
Oprava chodníkov sa začala realizovať na ulici Zlatej 8.4.2019 formou

zámkovej dlažby a bude pokračovať podľa zoznamu. Zhotoviteľom sú TSM
Rožňava
88/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí

so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie
podpory v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska z Operačného programu
Kvalita životného prostredia
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce
Slovenska
T: do 30.04.2019
Prebieha konzultácia v rámci odborných činností s hlavným architektom
k realizačnému projektu výsadby. Na projekte pracuje Richard Petro z OZ Otvor dvor,
informácia o stave projektu bude podaná v mesiaci máj 2019

Uznesenia zo zasadnutia MZ 25.04.2019

89/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave
mení
znenie uznesenia č. 99/2015 nasledovne:
MZ ukladá MsÚ prehodnotiť priestory v ktorých v súčasnosti prebieha
výchovnovzdelávací proces detí MŠ a ZŠ z technického hľadiska, kapacity,
hygienických požiadaviek, aby spĺňali zákonmi a vyhláškami požadované normy.
Prehodnotiť kapacity, personálne a materiálno-technické vybavenie jedální
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Termín: september 2019
Zmenené uznesenie bolo doručené na príslušný odbor

90/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
doplnenie Časti II, § 4 ods.3 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov
mesta Rožňava podľa predloženého návrhu
Z: prednostka MsÚ
T: 08.05.2019
Poriadok odmeňovania so schválenými zmenami je podpísaný primátorom mesta
a zverejnený na webovom sídle mesta

91/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu pracovnej náplne Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ
v Rožňave
Uznesenie odovzdané tajomníčke, komisia pracuje podľa schválenej a doplnenej
pracovnej náplne

92/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o zriaďovaní a užívaní
stanovíšť taxislužby na území mesta a
2. u z n á š a s a
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia o zriaďovaní a užívaní
stanovíšť taxislužby na území mesta v § 2 ods. 2 a 5 a jeho prílohe č. 1
„Prevádzkovom poriadku pre stanovištia osobnej taxislužby na území mesta Rožňava“
v čl. II. ods. 1, 2 a 4, čl. III., čl. IV., čl. V. ods. 1 a 4, čl. VI. písm. c) až f), čl. VIII. ods. 1
a ods. 7 a čl. XII. ods. 5 podľa predloženého návrhu a odporúčaní Komisie ochrany
verejného poriadku a Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku,
s doplnením § 2 ods. 5 písmeno b) za slovo objektom slovo „ Kocka“
ukladá
VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta

Z: prednostka MsÚ
T: do 10. 5. 2019
VZN bolo uverejnené 9.5.2019

93/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku a záväzkov vedeného v účtovníctve mesta Rožňava
k 31.12.2019
ukladá
realizovať odporúčania Ústrednej inventarizačnej komisie podľa správy z vyhotovenia
inventarizácie a odporúčania finančnej komisie
ukladá
Mestskému úradu v Rožňave prijať opatrenia k spôsobu vedenia evidencie
a prideľovania vozidiel, techniky, náradia a materiálu zamestnancom mesta a PO
Z: prednostka MsÚ
T: 30.06.2019
Uznesenie sa plní

94/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
a) Prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby podľa predloženého
návrhu
b) Prerozdelenie finančných prostriedkov pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské
a sociálne organizácie a združenia pri MŠ a ZŠ podľa predloženého návrhu
ukladá
1. Mestskému úrad v Rožňave prizvať na zasadnutia stálych komisií MZ všetkých
predkladateľov žiadostí o pridelenie dotácií, keď sa bude rozhodovať o prijatí
odporúčaní pre MZ
2. Možnosť podať žiadosť o dotácie aj elektronickou formou
Z: prednostka MsÚ
T:ako v texte
3. Zverejniť prerozdelenie finančných dotácií na webovom sídle a úradnej tabuli
mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.05.2019
a, b/ dohody o poskytnutí dotácie sú primátorom mesta podpísané, priebežne ich
subjekty podpisujú. Finančné prostriedky sa poskytujú v zmysle dohôd na činnosť
resp. projekt.
K prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v roku 2020 budú štatutári
športových klubov a organizácií prizvaní v zmysle uznesenia MZ

V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta je žiadosť možné
predložiť písomnou formou osobne do podateľne, resp. poštou. Podávanie žiadostí
elektronickou formou je potrebné zapracovať do VZN a technicky zabezpečiť.
Príslušné komisie sa budú touto problematikou zaoberať.
Prerozdelenie finančných prostriedkov je zverejnené na webovom sídle mesta
a úradnej tabuli

95/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 2274/4 zast.plocha
s výmerou 48 m2, ktorá je vytvorená ako diel 1 z parcely parc.č.KN E 2465/4 vodná
plocha s celkovou výmerou 2160 m2 zapísanej na LV č.4493, podľa Geometrického
plánu úradne overeného dňa 13.7.2018 Ing. Matejom Ambružom pod číslom
250/2018 pre Ing. Róberta Annu bytom Lipovník č.262, podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 13,-€/m2, t.j. za cenu 624,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.5.2019
Kúpna zmluva je pripravená na podpis

96/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, parc.č.KN C
2274/9 zast.plocha s výmerou 34 m2, ktorá je vytvorená ako diel 3 z parcely
parc.č.KN E 2353 zast.plocha s celkovou výmerou 1379 m2 zapísanej na LV č.4493
podľa Geometrického plánu úradne overeného dňa 13.07.2018 Ing. Matejom
Ambružom pod číslom 250/2018 pre Emila Kuchtu bytom Strelnica č.9, Rožňava,
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 13,-€/m2,
t.j. za cenu 442,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.05.2018
Kúpna zmluva je pripravená na podpis

97/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
1.priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely parc.č. KN C 1038
zastavaná plocha s výmerou 120 m2, zapísanej na LV č. 3001, pre Alexandra
Rézművesa, bytom Krátka č. 7, Rožňava
2.zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely
parc.č. KN C 1038 zastavaná plocha s výmerou 120 m2, pre Alexandra Rézművesa,
bytom Krátka č. 7, Rožňava

Materiál bude opätovne prerokovaný na MZ v mesiaci október 2019

98/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E
2354 ostatná plocha s výmerou 89 m2, zapísaného na LV č.4493 a novovytvorenej
parc.č.KN C 2274/10 zast.plocha s výmerou 71 m2, ktorá je vytvorená ( ako diel 4)
z parcely parc.č.KN C 2274/7 zast.plocha s výmerou 250 m2 zapísanej na LV č.4493
podľa Geometrického plánu úradne overeného dňa 13.07.2018 Ing. Matejom

Ambružom pod číslom 250/2018 pre DoFe, s.r.o. so sídlom Čučmianska dlhá č.26,
Rožňava
Uznesenie bolo oznámené listom zo dňa 30.4.2019
99/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 8/6 zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
v k.ú. Rožňava, časť parcely parc.č. KN C 875/247 ostatná plocha s výmerou
upresnenou geometrickým plánom (cca 25 m2) , pre Jozefa Orosza, bytom Jána
Brocku 22, Rožňava
Uznesenie bolo oznámené žiadateľovi dňa 30.04.2019

100/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemkov mesta pod novinovými stánkami v k.ú. Rožňava:
- časť parcely parc.č. KN C 2338/6 o výmere 8 m² (Námestie 1. mája)
- časť parcely parc.č. KN C 875/8 o výmere 8 m² (Ul. kozmonautov)
- časť parcely parc.č. KN C 4075 o výmere 7 m² (Zakarpatská ul.)
- časť parcely parc.č. KN C 875/468 o výmere 8m² (Čučmianska ul.)
- časť parcely parc.č. KN C 227/8 o výmere 8 m² (Krásnohorská ul.),
pre Kapa-press spol. s r. o., so sídlom Dunajská 10, Košice, podľa § 9a ods.
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že spoločnosť má pozemky
v prenájme už od r. 2007 a novinové stánky aj v súčasnosti prevádzkuje,
na dobu neurčitú za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta, vo výške 670,80 €/rok.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy

Z: prednostka MsÚ
T: 30.05.2019
Žiadateľovi bolo dňa 16.5.2019 zaslané uznesenie. NZ bude vypracovaná
a podpísaná do 30.5.2019

101/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
kúpu nasledovných nehnuteľností, zapísaných na LV č.1874 v k.ú. Rožňava:
rodinný dom so súp.číslom 1331, ktorý je postavený na pozemkoch parc.č.KN C
1014/7 a KN C 1014/15
garáž so súp.číslom 3579, ktorá je postavená na pozemku parc.č.KN C 1014/16
a pozemky, parc.č.KN C 1014/1 záhrada s výmerou 365 m2, parc.č.KN C 1014/7
zast.plocha s výmerou 114 m2, parc.č.KN C 1014/15 zast.plocha s výmerou 46 m2,
parc.č.KN C 1014/16 zast.plocha s výmerou 19 m2 a parc.č.KN C 1014/21 zast.plocha
s výmerou 211 m2
Uznesenie bolo oznámené listom zo dňa 30.4.2019

102/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.1

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – nebytových
priestorov „Reštaurácia Tri ruže“ nachádzajúcich sa v budove na Námestí baníkov č.
32 v Rožňave, zapísanej na LV č. 3001 – Radnica, súp. č. 16, postavená na pozemku
parc. č. KN C 45/5, s najnižším podaním 18.000,- € / rok, s tým, že:
- vysúťaženú cenu každý rok upravovať o mieru inflácie
- nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov s opciou na predĺženie zmluvy
maximálne o ďalších 5 rokov v prípade, ak nájomca prejaví záujem a ak
predĺženie nájmu odsúhlasí MZ v Rožňave nadpolovičnou väčšinu hlasov
poslancov
1.2
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy so spoločnosťou AGREX s.r.o. do úspešného
ukončenia obchodnej verejnej súťaže
ukladá
a)vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
Z: prednostka MsÚ
T: od 09.09.2019
b)obchodnú verejnú súťaž zverejniť v jednom celoštátnom denníku
Z: prednostka MsÚ
T: od 09.09.2019
c)Mestskému úradu v Rožňave dohodnúť 3 termíny s terajším prevádzkovateľom
Reštaurácie Tri ruže na obhliadku priestorov
Z: prednostka MsÚ
T: ako v texte
Vyhlásenie OVS ako aj dohodnutie termínov na obhliadku priestorov je v štádiu
riešenia. Dodatok k NZ na predĺženie jej platnosti so spoločnosťou AGREX s.r.o. bude
vypracovaný v priebehu mesiaca máj.

103/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
krátkodobú výpožičku nebytového priestoru - miestnosti č.12 o výmere 50m2
v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ zriadi
konzultačné pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi, na dobu určitú - na rok 2019
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zmluvy o krátkodobej výpožičke
Z: riaditeľ TSM Rožňava
T: do 15.5.2019
Uznesenie bolo zaslané na vedomie TSM Rožňava a CPP Bratislava dňa 30,4,2019.
Zmluvu o krátkodobej výpožičke vypracujú TSM Rožňava na základe uznesenia MZ

104/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predĺženie platnosti „Nájomnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb“ uzavretej so
spoločnosťou ENVILAW, s. r. o. dňa 23. 4. 2014 do 31. 12. 2019, s nájomným za
užívanie nebytových priestorov s výmerou 53,57 m2 vo výške 306,60 eur mesačne,
ukladá
uzatvoriť dodatok k zmluve
Z: prednostka MsÚ
T: do 15. 5. 2019

Dodatok bol uzavretý dňa 3.5.2019

105/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie majetku mesta, Prístavby sociálnych zariadení k tribúne
futbalového štadióna v hodnote 1 379,92 € do správy pre Technické služby mesta
Rožňava s účinnosťou od 1.5.2019
ukladá
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy
Z: prednostka MsÚ
T: 15.5.2019
Protokol č. 8/2019 je pripravený na podpis

106/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedom ie
informáciu o možnostiach rekonštrukcie zimného štadióna a revitalizácie letného
kúpaliska
ukladá
1. vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na revitalizáciu
letného kúpaliska podľa štúdie vypracovanej Ing. arch. Jánom Katuščákom v rozsahu
etapy B4 a B5 sprievodnej správy
2. vypracovať materiál s vyčíslením výdavkov na opláštenie, zateplenie,
vzduchotechniku a rekonštrukciu strechy zimného štadióna
3. aktualizovať cenovú ponuku na výstavbu nového zimného štadióna s možnosťou
celoročnej prevádzky vrátane podmienok financovania
4. zistiť orientačnú cenu krytého bazéna
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.5.2019
Financovanie sa bude realizovať z regionálneho príspevku na rok 2020 a z vlastných
zdrojov, v mesiacoch august - september 2019 bude zverejnená výzva na
predkladanie žiadosti".
Dňa 17.5.2019 sa uskutočnilo stretnutie na zimnom štadióne ohľadne rekonštrukcie
zimného štadióna za účasti primátora , niekoľkých poslancov MZ a firmy Primachlad.
Oslovení boli taktiež fy Innogy – z časových dôvodov sa nevedela zúčastniť, firma
Frost-service s.r.o. nereagovala. Na stretnutí boli zodpovedané otázky možnosti
etapovitej rekonštrukcie zimného štadióna. Zo strany majiteľa firmy Primachlad bolo
prisľúbené dopracovanie cenovej ponuky až do opláštenia ZŠ.

107/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava

108/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018

109/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

prerozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018

110/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2019

111/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava na obdobie 2018 – 2019 s tým, že bod 2.3.2.
Vybudovať rekreačnú zónu „ Lúč Patak“ v Rožňavskej doline ako čiastočne splnenú,
úloha trvá
2. u k l a d á
1.Vyhodnotiť plnenie a aktualizovať Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020
(2022)
Z: prednostka MsÚ
T: 31.12.2019
2. začať s prípravami Akčného plánu mesta Rožňava na obdobie 2020 – 2022
Z: prednostka MsÚ
T: 30.9.2019
MsÚ oslovil Ing. Záborskú, spracovateľku Programu rozvoja mesta na roky 2015 –
2020 ( 2022) na ďalšiu spoluprácu pri vyhodnotení plnenia, aktualizácie a prípravy
Akčného plánu na obdobie rokov 2020 – 2022. Po osobnom stretnutí a dojednaní
podmienok a termínov budeme MZ informovať o ďalšom postupe

112/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
nevyhovuje
petícii občanov proti projektu Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania proti
výstavbe komunitného centra na Krátkej a Kúpeľnej ulici v Rožňave
ukladá
1.do komisie, ktorá bude zriadená za účelom určenie kritérií nájomcov sociálneho
bývania , nominovať ako členov aj zástupcov rómskeho etnika z uvedenej lokality
Z: prednostka MsÚ
T: ako v texte
Komisia odporúča riešiť systém soc. Bývania pre mesto Rožňava v pracovnej skupine
v zložení: členovia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ, 2 terénni sociálni
pracovníci, 1 asistent zdravia a 1 zástupca obyvateľov MRK. Zástupcu obyvateľov
MRK navrhnú terénni pracovníci, prvé pracovné stretnutie sa uskutoční dňa
23.5.2019 o 15.30 hod.
2. určiť termín obhliadky za účelom hľadania lokalít na výstavbu predmetnej bytovky
3. predložiť do Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
a Komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK alternatívy umiestnenia predmetnej bytovky
Z: prednostka MsÚ
T: 15.05.2019
Oznámenie o výsledku petície bolo zaslané Petičnému výboru dňa 2.5.2019 a toto
bolo zverejnené na ÚT a webovom sídle mesta

113/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie

Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách za roky 2017-2018 v Základnej škole Zlatá č. 2 v Rožňave

