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Splnené uznesenia

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.
SPLNENÉ: 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. Prebieha
vyhotovenie projektov.

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
SPLNENÉ: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 14.11.2019

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

SPLNENÉ- bol schválený aj predaj
165/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č.41/2019 zo dňa 28.02.2019, ktorým bola schválená kúpa
pozemkov od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom
Komenského 50, Košice, v časti kúpnej ceny z 34 123,95 € na 40 948,19 €
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.10.2019
SPLNENÉ: Kúpna zmluva je podpísaná

169/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
protokolárne odovzdanie nasledovného hnuteľného majetku:
1. 2 kusy traktorov s kabínkou FARMTRAC 30 4WD s príslušenstvom v nadobúdacej
hodnote á 18 930 ,- €
2. Reklamný pútač v hodnote 81 853,20 €
do správy Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01.10.2019
ukladá
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do správy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.10.2019
SPLNENÉ: Protokol je podpísaný, a na základe toho bol predmetný majetok
z evidencie vyradený a odovzdaný do správy TSM

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
7.4.2019 právny zástupca mesta požiadal spoločnosť MH Invest, s.r.o. o zaujatie
stanoviska k náhrade škody z titulu uloženia pokuty Úradom vládneho auditu vo výške
20 000€. Keďže HM Invest, s.r.o. na požiadavku nereagoval, bol právny zástupca mesta
dňa 15.10.2019 požiadaný, aby vypracoval žalobu.

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 . V komisii výstavby nebol takýto materiál prejednávaný a nebude
predložený ani na novembrové zasadnutie komisií 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.
V súčasnosti prebieha príprava podkladov k vyhláseniu VO ( doplnenie štúdie ).
Po skompletizovaní podkladov k VO bude vyhlásené VO na vypracovanie
projektu k stavebnému konaniu.

Uznesenia z roku 2015, ktoré ostávajú v evidencii

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 2020 - 2022

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
Spisový materiál bol 4. 4. 2019 odovzdaný právnemu zástupcovi mesta za
účelom vypracovania žaloby na KSK na vydanie bezdôvodného obohatenia
za užívanie majetku mesta bez právneho titulu. Predžalobná výzva bola
zaslaná KSK 22. 6. 2019. Primátor mesta rokoval na KSK 30. 10. 2019.
Dňa 8. 11. 2019 bolo KSK zaslané písomné stanovisko so žiadosťou
o vyjadrenie. Ku dňu 27. 11. 2019 nám odpoveď doručená nebola.

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.
Primátor mesta rokoval na KSK dňa 30.10.2019, dňa 8.11.2019 bolo KSK zaslané
písomné stanovisko so žiadosťou o vyjadrenie, odpoveď nám doručená nebola

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
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
Čaká sa na cenovú mapu

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 Ďurovu 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. Primátor mesta trvá na pokračovaní úkonov
súvisiacich so zrušením členstva mesta 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 Ďurovú chatu v zmysle odporúčania Komisie
kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky do rozpočtu mesta Rožňava
v roku 2021

31/2017

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-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: Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
2. s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP s názvom „Rekonštrukcia materskej
školy na ul. Vajanského v Rožňave“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov žiadosti o NFP, maximálne však 25 000 EUR.
Na projekte prebieha proforma kontroly podkladov k VO na strane IROP pred jeho
vyhlásením, akonáhle budú známe zistenia z 1 ex ante kontroly, pristúpi sa k realizácii VO,
ktoré sa následne zašle na 2 ex ante kontrolu na IROP. Predpoklad realizácie HAP je
najneskôr 7/2020

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. Nové vozidlo sa neplánuje
kúpiť

48/2017

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-SC221-2016-10 pre projekt s názvom
„Rekonštrukciamaterskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
2. s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP s názvom „Rekonštrukcia
materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“ vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, t.j. vo výške 23 552,26 EUR
Prebieha externé verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác na túto
zákazku

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

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
Prebiehajú rokovania

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
V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie ponúk po skončení procesu VO. Do súťaže
bolo zapojených 10 uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena. Uchádzači boli
žiadaní o vysvetlenie, akonáhle budú doručené všetky vysvetlenia, pristúpi sa
k zverejneniu zápisnice z vyhodnocovania ponúk. Víťazným uchádzačom je STRABAG
s.r.o. s cenou 289.898,88€ s DPH. Následne sa VO zašle na 2 ex ante kontrolu na
IROP, po jej schválení sa pristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
Predpokladaný termín realizácie HAP je 5/2020

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

Uznesenia z roku 2018, ktoré sú vedené v evidencii
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

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
Na projekte prebieha proforma kontroly podkladov k VO na strane IROP pred jeho
vyhlásením, akonáhle budú známe zistenia z 1 ex ante kontroly, pristúpi sa k realizácii
VO, ktoré sa následne zašle na 2 ex ante kontrolu na IROP. Predpoklad realizácie HAP
je najneskôr 7/2020

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

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

Na základe prijatého uznesenia č. 87/2019 je oprava chodníkov v roku 2019
realizovaná na sídlisku Vargove pole podľa finančných možností mesta
Rožňava
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
Ku dňu 31.08. 2019 bol odvolaný výkonný riaditeľ Ing. Schmidt, 1.09.2019 nastúpil do
funkcie novozvolený výkonný riaditeľ Ing. Jaroslav Hric. Predstavenstvo schvaľovalo
nové rozvojové zámery z členského príspevku z rozvojovej agentúry BBSK. Najbližšie
zasadnutie predstavenstva je plánované na december 2019.

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
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

Prebiehajú rokovania

118/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
parc.č.KN C 5016/51 trvalý trávny porast s výmerou 450 m2, zapísaného
na LV č.3001 pre DS2, s.r.o. so sídlom Gemerská 563, Brzotín, podľa § 9a,
ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za
ročné nájomné vo výške 216,-€ v zmysle Zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.6.2019
Žiadateľ nám oznámil, že nemá záujem o nájom pozemku, len o kúpu, na
najbližšie zasadnutie orgánov mesta predložíme materiál

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.
V pripravovanej koncepcii škôl a školských zariadení mesta Rožňava bude
riešená aj problematika Spojenej školy. Na základe prijatej koncepcie sa
rozhodne, či sa bude pokračovať v žiadosti o rozšírenie učebných odborov,
alebo sa predloží návrh na zrušenie uznesenia

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 do
najbližšieho vyhlásenia kola výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40

123/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za
účelom podpory aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu pod názvom Bezpečný domov II. v rámci výzvy číslo
VII. KMV 2018
zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo výške 500,- EUR.
Termín: do 9.7.2018
Žiadosť bola podaná dňa 6.7.2019, ku dňu 28.11.2019 nám nebolo doručené oficiálne
vyjadrenie k žiadosti o dotáciu.

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

Cyklokoridor sa zrušil a nahradil sa 3m cyklochodníkom, kopírujúcim pôvodný
stav - na to sa urobila nová projektová dokumentácia a bola podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia. Vydanie stavebného povolenia bolo
pozastavené. Po úprave projektovej dokumentácie sa bude v tomto procese
pokračovať. Bola dodaná aktualizovaná projektová dokumentácia ako podklad
pre stavebné povolenie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku bola podaná dňa 21.06.2019. Dňa 04.09.2019 nám bola zaslaná výzva
na doplnenie žiadosti. Žiadosť bola následne doplnená. Stavebným úradom bolo
vydané stavebné povolenie, ktoré je právoplatné. Po finálnom doplnení ŽoNFP
bol projekt postúpený na formálnu kontrolu. V súčasnosti je projekt schválený
po formálnej kontrole na strane RO a vstupuje do fázy odborného hodnotenia,
pričom predpoklad ukončenia odborného hodnotenia je stanovený najneskôr na
koniec decembra 2019. V tomto období bude známe, či bude ŽoNFP podporená
alebo nie.

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
MZ neschválilo ani novú žiadosť pani Márie Csíszárovej zvýšenie nájomného na 1,€/m2/rok. Pani Csíszárová bola informovaná o výsledku. V platnosti ostáva pôvodná
zmluva s výškou nájomného 0,50,-€/m2/rok.

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 štúdio, s. r. o., Rožňava
T: do 10. 10. 2018
ZI bolo zvýšené, advokát t.č. pracuje na znížení ZI

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.
Projekt bol úspešný, realizáciu riešia TSM , termín ukončenia do 16.12.2019, podľa
zmluvy do 31.12.2019

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.
Mesto po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP s MV SR začalo s realizáciou projektu dňa
1.7.2019, boli prijatí 2 príslušníci MOPS, ktorí organizačne podliehajú mestskému
úradu, odboru soc. vecí a bytovej politiky a MsP. Trvanie projektu je do 30.6.2021

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 poskytnutie 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.

Uznesenia z roku 2019 ktoré sú v evidencii

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

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
Odbor SVaBP vyhotovil prílohu k žiadosti – Systém prestupného bývania ( schválené
v MZ 7.11.2019 uznesením č. 197/2019, systém bol predložený ako príloha žiadosti
Uznesením 196/2019 zo 7.11.2019 bolo schválené predloženie žiadosti o NFP, za
ktoré je zodpovedná kancelária primátora

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
Zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 28.11.2019 za prítomnosti novej
vedúcej odboru školstva, pracovná skupina sa dohodla na postupe a jednotlivých
krokoch prípravy novej koncepcie škôl a školských zariadení.

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

Opravy chodníkov prebiehajú na Vargovom poli podľa rozhodnutia primátora

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
Projekt bol predložený. Dňa 25.11.2019 sa predmetná žiadosť dopĺňala v zmysle
pokynov SO. Očakáva sa, že predmetná žiadosť bude v poriadku, a začne sa realizovať

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
1. Priestory materských škôl:
K uvedenému dátumu z dôvodu dovolenkového obdobia, odstávky jednotlivých
materských škôl a momentálnemu personálnemu poddimenzovaniu odboru
školstva ešte nebolo dokončené meranie a výpočet plôch 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.
2. Školské jedálne:
Základné školy
Riaditelia základných škôl personálne a materiálno – technické vybavenie ŠJ riešili vo
svojej kompetencii. Momentálne je najväčším problémom ŠJ pri ZŠ Zlatá 2.
Nedostatočná kapacita tejto ŠJ bude riešená dostavbou jedálne. Bol vypracovaný
projekt na územné konanie, ktoré v súčasnosti prebieha.
Materské školy
Kapacitne priestory ŠJ pri materských školách vyhovujú a doplnenie materiálno –
technického vybavenia sa rieši v rámci rozpočtu na rok 2019.

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

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

Nenastali nové skutočnosti, materiál nebol predložený na novembrové rokovanie MZ,
uznesenie bolo oznámené žiadateľovi

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
Pripravujú sa podklady k vyhláseniu VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie (
uznesenie 171/2019). Body 2,3,4 sa priebežne riešia. Cena za krytý 25 m bazén bola
vyčíslená na 3 300 000,00€ s DPH od architektonického ateliéru A-typ Prešov

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
Plnenie uznesenia je riešené v spolupráci s Ing. Záborskou, ktorá koordinuje činnosti
pri vyhodnotení. Každý odbor vyhodnotil plnenia PRM, aktualizoval aktivity,
opatrenia, a navrhli sa aktivity do Akčného plánu na roky 2020 – 2022. V 48. týždni sa
materiál prerokuje v odborných komisiách a po zhrnutí všetkých programov bude
predložený na rokovanie MZ v decembri 2019

118/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
parc.č.KN C 5016/51 trvalý trávny porast s výmerou 450 m2, zapísaného
na LV č.3001 pre DS2, s.r.o. so sídlom Gemerská 563, Brzotín, podľa § 9a,
ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za
ročné nájomné vo výške 216,-€ v zmysle Zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.6.2019
Nájomná zmluva je pripravená na podpis, DS2 poslali list, že nechcú
nájom, pozemok chcú odkúpiť nie platiť nájom

139/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja nasledovného plynárenského zariadenia:
STL – plynovod PE d 50 – 160,13 m
cel DN40 – 0,60m
PE d32 – 0,28 m
STL –plynová prípojka PE d 32 – 2,70 m
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že uvedené plynárske
zariadenie je pre Mesto Rožňava prebytočným majetkom. Táto plynová prípojka
vyžaduje dohľad zo strany SPP formou zmluvy o údržbe, kde dochádza k nežiaducim
nákladom
pre mesto zo strany SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava:
za cenu 11 204,17 €
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaj plynárenského zariadenia
Z: prednostka MsÚ
T: 15.7.2019
Zámer priameho predaja bol zverejnený na stránke mesta. Dňa 23.8.2019 nám bola
dourčená odpoveď od SPP – distribúcie, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b Bratislava,
že nebude akceptovať ponuku mesta Rožňava

140/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.
a) plán obnovy infraštrukturálneho majetku 2 x 30 b. j. výstavba nájomných bytov
Družba I. a Družba II. verejný vodovod za roky 2015 - 2024
b) plán obnovy infraštrukturálneho majetku 2 x 30 b. j. výstavba nájomných bytov
Družba I. a Družba II. verejná kanalizácia za roky 2015 - 2024
ukladá
uzavrieť dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku mesta Rožňava
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s.
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia

Uznesenie bolo oznámené listom zo dňa 19.7.2019, bol zaslaný Dodatok č. 2 k zmluve
o výkone správy majetku na podpis, ktorý nám ešte nebol zverejnenie. Po zaslaní
bude zverejnený na našej stránke
144/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu Cyklochodník Rožňava,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15“, 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 23.300,- EUR
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Termín: podanie žiadosti o NFP do 19.7.2019

Projekt je v súčasnosti v štádiu odborného hodnotenia na IROP. Jeho ukončenie
je plánované na 12/2019. Predpoklad doručenia Rozhodnutia o schválení/
neschválení je január 2020

162/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava zapísaného na
LV č.4493, časť z parcely parc.č.KN E 2403/2 zast.plocha s výmerou spresnenou
geometrickým plánom, cca 215 m2, pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. so
sídlom Duklianska 11, Prešov podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu,
že pozemok mesto nevyužíva a žiadateľ v predmetnej lokalite postaví predajňu
Merkury Market, čím vytvorí 50-70 nových pracovných miest, za cenu: 30,-€/m2
za podmienok, že kúpna zmluva bude uzavretá po nadobudnutí právoplatnosti
územného rozhodnutia na výstavbu predajne Merkury Market s právom spätnej kúpy
pozemku v prospech mesta
ukladá
v rámci územného konania riešiť výsadbu vzrastlej zelene na parkovacích plochách
v pomere 1 vzrastlá rastlina na 8 parkovacích miest
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta a vypracovanie
geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T do 31.10.2019
Uznesenie oznámené listom zo dňa 2.10.2019, zámer priameho predaja pozemku je
zverejnený. Na decembrové zasadnutie MZ bude predložený materiál na konečné
schválenie priameho predaja pozemku mesta

163/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C
2274/8 zast.plocha s výmerou 13 m2 zapísaného na LV č.4493 pre Ladislava Rákaiho
a manž. Kornéliu Rákaiovú bytom Rudná č.242, 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 za cenu 13,-€/m2, t.j. za cenu 169,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.10.2019
T: do 15.10.2019
Kúpna zmluva je pripravená na podpis

167/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 5016/51 trvalý trávny
porast s výmerou 450 m2, zapísaného na LV č.3001 pre DS2, s.r.o. so sídlom
Gemerská 563, Brzotín, podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že
pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa za ročné nájomné vo výške 216,-€ v zmysle Zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.10.2019
Žiadateľ nám oznámil, že nemá záujem o nájom pozemkov, len o kúpu – na najbližšie
zasadnutie orgánov mesta bude predložený materiál

170/2019

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-SC441-2019-53 pre projekt s názvom „
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na SIEA
Z: kancelária primátora
T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
2. s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP s názvom „Rozvoj
energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni vo výške minimálne 5%
z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, maximálne však 5 000
EUR.
V súčasnosti sa pracuje na príprave ŽoNFP, prostredníctvom zadania
zákazky externej agentúre, ktorá je kvalifikovaná v danej problematike
a mesto má v pláne zapojiť sa do výzvy č. OPKZP-PO4-SC441-2019-53
v termíne do 31.10.2019. Taktiež bolo k danej problematike podpísané
memorandum o spolupráci s Centrom udržateľnej energetiky, ktoré bude
v budúcnosti s mestom spolupracovať

171/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 106/2019 1. z MZ zo dňa 25.4.2019 v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie na rekonštrukciu letného kúpaliska – I. etapa ( zvýšenie dna
bazéna, nový rozvod bazénovej vody s napúšťacími tryskami, zmeny cirkulácie
bazénovej vody , nová bazénová fólia, nové potrubia s technologickým vybavením,
inštalácia tepelného čerpadla vzduch – voda aj s vybavením na ohrev bazénovej vody,
spevnená plocha okolo bazéna) a s následnou realizáciou
Bod 2,3,4 uznesenia ostáva v pôvodnom znení
ukladá
vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na
realizáciu prác rekonštrukcie letného kúpaliska v Rožňave – I. etapa a následnú
realizáciu podľa vypracovanej PD
Z: kancelária primátora
T: 15.10.2019
V súčasnosti sa pracuje na príprave ŽoNFP prostredníctvom zadania zákazky externej
agentúre, ktorá je kvalifikovaná v danej problematike a mesto sa zapojilo do výzvy č.
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 v termíne do 31.10.2019. Taktiež bolo k danej
problematike podpísané memorandum o spolupráci s Centrom udržateľnej
energetiky, ktoré v budúcnosti bude s mestom spolupracovať

Uznesenia zo zasadnutia MZ 07.11.2019

179/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiál č. 13.6. RVRENT s.r.o. – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v k.ú. Rožňava a zaraďuje do programu nový bod 13.6 obchodná verejná súťaž na
služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava
Materiál bol stiahnutý z rokovania MZ na základe žiadosti RVRENT s.r.o.

180/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

181/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2020
Harmonogram bol zaslaný poslancom MZ, HKM, náčelníkovi MsP a vedúcim odborov
MsÚ, RO a PO

182/2019

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 bode B.o písm. j)
a v Čl. 3 bode H. o doplnenie sadzby pre krátkodobý nájom Vilky Kúpele
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 30.11.2019
Zásady boli zverejnené na webovom sídle mesta dňa 26.11.2019

183/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
úpravu nájomného v malometrážnych bytoch na Jovickej ulici od 1.2.2020 podľa
odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
ukladá
vyhotoviť nájomné zmluvy, resp. dodatky k nájomným zmluvám s upravenou výškou
nájomného
T: nájomné zmluvy priebežne
Dodatky do 15.01.2020
Z: prednostka MsÚ
Uvedené uznesenie je v štádiu riešenia

184/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly „ Systém podpory subjektov verejnej správy
v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov
v regióne „
ukladá
1. informovať NKÚ SR o prerokovaní výsledkov kontroly
Z: prednostka MsÚ
T: do 18.11.2019
2. zabezpečiť
splnenie prijatých opatrení
na odstránenie zistených
nedostatkov
Z: prednostka MsÚ
T: do 21.2.2020

Informácia o prerokovaní výsledkov kontroly mestským zastupiteľstvom bola dňa
15.11.2019 zaslaná NKÚ SR, expozitúre Košice.
185/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta a
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta podľa odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského
majetku s nasledovnou úpravou: s termínom vyúčtovania a teda aj doručenia
vyúčtovania najneskôr v predposledný pracovný deň v roku do 12.00 hod.
ukladá
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 22. 11. 2019
VZN bolo uverejnené 25.11.2019

186/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerušilo
rokovanie o bode č. 10 - návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Rožňava
bude pokračovať
v rokovaní na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave s tým, že na
základe informácie vedúcej Odboru finančného, miestnych daní a poplatkov,
rozpočtu MsÚ
ukladá
Mestskému úradu v Rožňave doplniť a spracovať vyčíslenie dopadu nezvýšenia
miestnych daní a poplatkov na rozpočet mesta na rok 2020 a tento predložiť
opätovne aj na rokovania komisií v mesiaci november 2019
Z: prednostka MsÚ
T: do 12.12.2019
MZ bude pokračovať v rokovaní o bode dňa 12.12.2019 a dopad bude predložený
v rámci materiálu VZN

187/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o správe
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava a
2. u z n á š a s a
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o správe
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava v § 5 ods. 5, § 10 a § 14 ods. 1
podľa predloženého návrhu a podľa odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku, s nasledovnými úpravami:
v § 5 zachovať ods. 1 a 2, zrušiť bod 5 z pôvodného návrhu a doplniť bod 3 – Nájomná
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby príslušného pohrebiska, ak zákon neustanovuje inak
doplniť bod 4 – Nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10
rokov
bod 3 zmeniť na bod 5, a bod 4 zmeniť na bod 6
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 22.11.2019
VZN bolo uverejnené dňa 25.11.2019

188/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta a
uznáša sa
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta v § 2 ods. 1 písm. b) a ods.
3, § 3 ods. 2, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3 a ods. 6 písm. k), § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. b)
a písm. e), § 10 ods. 1 písm. f) a ods. 2, § 11, § 13 ods. 2, § 14, § 15 ods. 1 písm. c), §
18 ods. 5, § 19 ods. 4 a § 20 ods. 2 podľa predloženého návrhu
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 22.11.2019
VZN bolo uverejnené dňa 25.11.2019

189/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 2274/8 zast.plocha
s výmerou 13 m2 zapísaného na LV č.4493 pre Ladislava Rákaiho a manž. Kornéliu
Rákaiovú bytom Rudná č.242, 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 za cenu 13,-€/m2, t.j. za cenu 169,-€.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ

T: do 30.11.2019
Kúpna zmluva je pripravená na podpis

190/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava:
novovytvorená parcela KN C 1956/24 s výmerou 629 m2 , ktorá je vytvorená :
- ako diel 2 s výmerou 223 m2, vytvorený z parcely parc.č. KN E 2408 – LV č. 4493
- ako diel 4 s výmerou 90 m2, vytvorený z parcely parc.č. 1779/1 - LV č. 4493
- ako diel 5 s výmerou 316 m2, vytvorený z parcely KN E 1780/2 - LV č. 4493
novovytvorená parcela KN C 2319/9 - diel 3 s výmerou 112 m2, vytvorená
z parcely parc.č. KN E 2408 vedená na LV č. 4493,
podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Matejom Ambružom dňa
28.08.2019 pod číslom 247/19, 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 a to za kúpnu cenu vo výške 11 115,- €
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 27.11.2019 zo strany mesta, žiadateľ ju ešte
nepodpísal

191/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na
LV č.4493, parc.č.KN E 2354 ostatná plocha s výmerou 89 m2 za cenu 40,-€/m2 a
parc.č.KN C 2274/10 zast.plocha s výmerou 71 m2 za cenu 13,-€m2 pre DoFe, s.r.o. so
sídlom Čučmianska dlhá č.26, 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 žiadateľa.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019
Bude predložený materiál na konečné schválenie priameho predaja pozemkov
v decembri 2019

192/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 1073, zast. plocha
s výmerou 147m², zapísaného na LV č. 3001 pre Alžbetu Suchú, bytom Krátka č. 4,
Rožňava, podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka je
vlastníčkou susediacej nehnuteľnosti parc.č. KN C 1072, za cenu podľa Zásad pre

určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta,
ukladá
vypracovať nájomnú zmluvu
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.11.2019
Nájomná zmluva bola vypracovaná a daná na podpis p. primátorovi dňa 27.11.2019

193/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta – 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 pre spoločnosť AGREX s.r.o., Námestie baníkov 31, Rožňava, podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že spoločnosť má tieto priestory
v prenájme už od roku 2004 a od tohto roku prevádzkuje reštauráciu Tri ruže a rada
by v tejto činnosti pokračovala, za cenu 14 565,- €/rok, na dobu určitú 5 rokov
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 21.11.2019
Zámer priameho prenájmu mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15
dní. Materiál na konečné schválenie priameho prenájmu majetku mesta bude
predložený na zasadnutie MZ dňa 12.12.2019

194/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na služby poskytované TIC Rožňava
a nájom nebytových priestorov s výmerou 53,57 m2 na prízemí budovy
radnice na Námestí baníkov 32 v Rožňave, súpisné číslo 16, postavenej na parc.č. CKN
45/5, zapísané na LV č. 3001, s najnižším podaním – nájomným vo výške 2 260,65 eur
ročne
ukladá
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.11.2019
Súťaž bola vyhlásená 19.11.2019

195/2019

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 OPĽZ-PO6-SC611-2019-1 pre projekt s názvom „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské
zdroje
Z: kancelária primátora mesta Rožňava
T: podľa pokynov výzvy OPĽZ-PO6-SC611-2019-1
2. s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry pre MRK v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy OPĽZ-PO6-SC6112019-1 , 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 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
Žiadosť o NFP bola predložená 28.1.2018, v súčasnosti sa pracuje na prepracovaní
projektovej dokumentácie, ktorá bude doplnená v rámci formálneho doplnenia
žiadosti o NFP

196/2019

-

197/2019

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-PO6-SC611-2018-2- pre projekt s názvom „Prestupné bývanie
v meste Rožňava“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské
zdroje
Z: kancelária primátora mesta Rožňava
T: podľa pokynov výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prestupné bývanie v meste
Rožňava“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 , 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 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 21.10.2019, dňa 26.11.2019 došla výzva na
doplnenie žiadosti o NFP, kde bol stanovený termín na doplnenie žiadosti. 15
pracovných dní po zhodnotení skutkového stavu sa PM rozhodol , že predmetná
žiadosť sa stiahne a predloží sa v rámci ďalšieho hodnotiaceho kola po splnení
všetkých náležitostí definovaných výzvou

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
návrh Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava
schvaľuje
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava
ukladá
predložiť schválený dokument ako prílohu Žiadosti o NFP
Z: prednostka MsÚ
T: do termínu podľa výzvy najneskôr do 31.12.2019
Systém prestupného bývania bol predložený v rámci konania ŹoNFP e jeho finálna
podoba bude zaslaná na SO v rámci ďalšieho hodnotiaceho kola

198/2019

-

199/2019

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-PO1-SC111-2017-32 pre projekt s názvom „Technologické
vybavenie pre zberný dvor v Rožňave“
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Riadiaci orgán pre Operačný program kvalita životného
prostredia
Z: kancelária primátora mesta Rožňava
T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Technologické vybavenie pre
zberný dvor v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32,
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 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
V súčasnosti sa pracuje na príprave podkladov do VO, ŽoNFP bude predložená po
ukončení procestu VO. Predpokladaný termín predloženia ŽoNFP je január 2020,
všetko bude záležať od priebehu súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
menovanie redakčnej rady Rožňavských novín v zložení:
Mgr. Matúš Bischof
Bc. Anežka Kleinová
Peter Podolinský
Mgr. Lucia Zlatošová
Beáta Beke
ukladá
vydať prvé číslo Rožňavských novín v mesiaci december 2019
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.12.2019
Menovaná redakčná rada zasadala dňa 11.11.2019. pripravuje sa vydanie
nultého čísla Rožňavských novín v 51. týždni roka 2019

200/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so
zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru za rok
2018 v subjekte Mesto Rožňava

201/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu z kontroly hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. za rok 2018,
kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č.
311/2001 Z.z. v z.n.p. zákonníka práce

202/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Kontrolu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných
prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie
príslušnej legislatívy.

