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Splnené uznesenia
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
SPLNENÉ: Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa Póschovej záhrady.
Podpísané zmluvy – 2 časti – 1. časť Stavebné práce, 2.časť Sadové úpravy. Stavenisko
odovzdané dodávateľovi, práce prebiehajú

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. V decembri 2019 bol podaný návrh
na vydanie platobného rozkazu, a dňa 21.1.2020 bol súdom vydaný platobný rozkaz,
ktorý nie je právoplatný. Viac v prehľade súdnych sporov

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 júlovom zasadnutí komisií MZ

Uznesenia z roku 2015, ktoré ostávajú v evidencii

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 24.7.2020 nám bol z KSK doručený list, v ktorom navrhli odkúpenie
telocvične. Na rokovanie MZ 24.9.2020 bude predložený samostatný
materiál

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. Dňa 20.1.2020 nám bolo doručené
stanovisko, podľa ktorého porada predsedu KSK neodsúhlasila zámenu pozemkov.
Listom zo dňa 29.1.2020 sme oznámili KSK, že od neho budeme požadovať vydanie
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov mesta pod komunikáciami II. A III.
triedy vo vlastníctve KSK. KSK listom zo dňa 17.07.2020 vyjadril nesúhlas s
navrhovanou zámenou pozemkov, ktorá mu bola navrhnutá mestom pretože niektoré
z pozemkov navrhovaných na zámenu, prenajíma resp. plánuje v budúcnosti využiť.
Právny zástupca zaslal KSK predžalobnú výzvu a spracováva žalobu.

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
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
Jánova chata bola daná do prenájmu OPZ Rožňava do 23.05.2029
Ďurova osada – primátorom mesta bola dňa 10.1.2017 menovaná komisia za
účelom obhliadky objektu, zistenia skutkového stavu a určenia ďalšieho
postupu. Komisii výstavby bola predložená štúdia „ Ďurova osada“ Ing. Arch.
Petrom Tešlárom. Komisia výstavby odporučila, aby sa mesto Rožňava
zaoberalo myšlienkou zachovania, opravy a využívania lokality Ďurova osada.
Odporúča, aby pracovná skupina, ktorá bola menovaná primátorom mesta
vypracovala návrhy záchrany Ďurovej osady pre občanov mesta, turistov, pre
ďalšie generácie. OZ Druživa prejavila záujem o prenájom chaty v lokalite
Ďurova osada

Uznesenia z roku 2017, ktoré sú vedené v evidencii

28/2017

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

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

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 pr
ojektu „Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16“, 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
Prebehol proces vyhodnocovania súťaže vo verejnom obstarávaní na výber
dodávateľa na predmetnú zákazku ( vnútroblokové priestranstvo Družba). Bol
vybraný dodávateľ na realizáciu zákazky ( STRABAG BA).Verejné obstarávanie je na ex
post kontrole

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

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
Z dôvodu odstúpenia víťazného uchádzača od zmluvy je verejné obstarávanie
v procese znovuotvárania ponúk uchádzačov a prehodnocovania výsledkov
vyhodnocovania ponúk

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. Komisia finančná
odporučila predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na zrušenie tohto
uznesenia, a rokovať so žiadateľom o možnosti zámeny pozemkov,
vypracovať nový materiál a predložiť ho na rokovanie komisie výstavby
a finančnej.

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

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 21.05.2020 nám nebolo doručené oficiálne
vyjadrenie k žiadosti o dotáciu.

156/2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
so zvýšením základného imania spoločnosti Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava
o vecný vklad - 10-ročný nájom nebytových 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

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
Uznesenie bolo zrušené uznesením MZ č. 95/2020

Uznesenia z roku 2019 ktoré sú v evidencii

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
Boli vydané stavebné povolenia, v súčasnosti sa pripravujú a kompletizujú podklady
k podaniu žiadosti

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.
V súčasnej dobe sú pripravené dotazníky, po vyhodnotení ktorých pracovná skupina
stanoví hlavné ciele koncepcie a v 4. týždni je pripravené stretnutie so zástupcami
stredných škôl. Na januárové zasadnutie MZ bude predložený návrh na zmenu 2. bodu
ukladacej časti uznesenia s navrhovaným termínom predloženia návrhu koncepcie na
rokovanie komisií do 30.6.2020

Na základe navrhovaného postupu tvorby Koncepcie rozvoja školstva na území
mesta Rožňava – prerokovaného 6.2.2020 na zasadnutí pracovnej skupiny –
v súčasnej dobre sú pripravené dotazníky pre rodičov, žiakov, zamestnancov Š
a ŠZ a pracuje sa na analýze súčasného stavu. Vzhľadom na momentálnu
mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu COVID -19 proces prípravy je v značnej
miere sťažený. Je potrebné nájsť spôsob a vhodný čas na doručenie dotazníkov
dotknutým skupinám, aby ich terajší negatívny stave neovplyvnil pri
odpovediach na otázky v dotazníku, ktoré by mohli byť skreslené situáciou
a tým by výsledky prieskumu neboli v dostatočnej miere objektívne k zisteniu
reálneho stavu .
Materiál „Analýza súčasného stavu školstva v meste Rožňava“ bol
zverejnený na webovom sídle mesta a termín predloženia koncepcie na
rokovanie komisií do 31. 3. 2021 trvá t. j. ostáva v platnosti.

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
Žiadosť bola schválená Slovenskou agentúrou životného prostredia, finančné
prostriedky sú momentálne pozastavené

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:

Vonkajšie aj vnútorné priestory jednotlivých materských škôl boli
premerané a po porovnaní s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež, môžeme konštatovať že v súčasnosti platné
prevádzkové poriadky odsúhlasené Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Rožňave sú v súlade s vyhláškou.
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.
Problematika materských škôl a školských jedální bude rovnako zahrnutá
v pripravovanej koncepcii škôl a školských zariadení
Kontrolou organizácie školy a školských zariadení - odborom školstva – každoročne
automaticky bude odkontrolovaná ich pripravenosť na nový školský rok, t.j. kapacity,
hygienické požiadavky personálne a materiálno – technické podmienky
Na základe úspešného VO na zhotoviteľa stavby „ Rozšírenie kapacity ŠJ pri ZŠ Zlatá“
víťazná spoločnosť prebrala stavenisko a momentálne prebiehajú stavebné práce

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
Po doriešení technických požiadaviek systému
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

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
PD bola vypracovaná, bolo vydané stavebné povolenie. Mesto Rožňava podalo dňa
24.7.2020 žiadosť o regionálny príspevok. Pripravujú sa podklady k vyhláseniu
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby s termínom ukončenia akcie v roku
2021
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
Pripravuje sa verejné obstarávanie na PD na rekonštrukčné práce na zimnom
štadióne, ktoré budú pozostávať z opláštenia existujúceho zimného štadióna,
výstavby šatní v priestore haly, realizácia vzduchotechnického zariadenia do
multifunkčnej haly, stavebné úpravy komunitného centra v zázemí zimného štadióna.
Táto aktivita je plánovaná v rámci výzvy vyhlásenej Úradom vlády s kódom LDIO1,
kde mesto plánuje predložiť žiadosť s názvom „ multifunkčná športovo – kultúrna
hala Rožňava“ s 0% spolufinancovaním mesta Rožňavy
4. zistiť orientačnú cenu krytého bazéna
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.5.2019
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
1) Uznesením MZ č. 237/2019 bolo schválené vyhodnotenie plnenia programu
rozvoja mesta 2015 – 2020 ( 2022) k 31.12.2018
2) Pri schválení vyhodnotenia plnenia PRM mesta bol zároveň schválený návrh
aktivít do nového Akčného plánu na rok y 2020 – 2022 podľa jednotlivých
rozvojových programov mesta. Akčný plán na roky 2020 – 2022 je pripravený
v tabuľkovej forme a bude predložený na schválenie spolu s Programovým
rozpočtom mesta na roky 2020 – 2022 z dôvodu, že tieto dva dokumenty musia
byť v súlade čo sa týka plánovania finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity

V Akčnom pláne rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022 nie je zahrnuté pokračovanie
čiastočne splnenej úlohy, a to: bodu 2.3.2. Vybudovanie rekreačnej zóny „ Lúč patak“

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

Zmluva o NFP je uzavretá, momentálne je na 1 ex ante kontrole VO pred jeho
vyhlásením

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.
ŽoNFP bola schválená

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
Bolo vydané stavebné povolenie a dňa 24.7.2020 bola podaná žiadosť o regionálny
príspevok. Pripravujú sa podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavby s termínom ukončenia akcie v roku 2021

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 a v súčasnom období je na formálnej kontrole na SO

196/2019

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
Boli vydané stavebné povolenia, v súčasnosti sa pripravujú a kompletizujú podklady
k podaniu žiadosti o NFP

197/2019

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
Materiál je spracovaný a pripravený k podaniu spolu so žiadosťou o NFP

198/2019

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 prebieha príprava procesu VO

-

221/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj 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 vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.01.2020
SPLNENÉ: kúpna zmluva bola podpísaná dňa 27.7.2020, kúpna cena uhradená dňa
31.8.2020
228/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
nadobudnutie nasledovných pozemkov v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č.3118 do
majetku mesta:

parc.č.KN E 1449 trvalý trávny porast s výmerou 2 116 m2
parc.č.KN C 499/1 ostatná plocha s výmerou 17 249 m2
parc.č.KN C 2086/248 zastavaná plocha s výmerou 11 462 m2
od Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov č.20 Rožňava,
formou zámeny
ukladá
predložiť návrh pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré budú predmetom zámeny
a návrh prerokovať so žiadateľom
Z: prednostka MsÚ
T: 31.1.2020
Bol schválený zámer zámeny pozemkov uznesením 34/2020, boli vypracované ZP,
k zámene ešte nedošlo, prebiehajú rokovania

236/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
odporúča,
aby mesto Rožňava prijalo opatrenia na zavedenie zberu a nakladania s komunálnym
odpadom vlastnými prostriedkami k 1.1.2021
ukladá
zabezpečiť
1) nákup nového vozového parku pre zber a nakladanie s komunálnym odpadom na
lízing
na lízing nového vozového parku na zber a nakladanie s komunálnym odpadom
pre OSM Rožňava bude vyhlásené verejné obstarávanie
2) vypracovať analýzu právnej formy spoločnosti
Splnené
3) zabezpečiť povolenia na nakladanie s komunálnym odpadom
bola založená príspevková organizácia OSM Rožňava. Povolenia na nakladanie
s komunálnym odpadom zabezpečí riaditeľ organizácie
Z: odbor právny a správy majetku a odbor výstavy, ÚP, ŽP a MK
T: 1) 31.10.2020
2) na najbližšie zasadnutie MZ
3) 31.12.2020
OSM Rožňava vznikli dňa 01.06.2020, registráciu na zber a odvoz KO majú od
1.9.2020. Niektoré opatrenia sa ešte zavádzajú. Na nákup vozového parku bude
vyhlásená súťaž

237/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. b e r i e n a v e d o m i e:
Správu o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
k 31.12.2018.
2. s c h v a ľ u j e:
Návrh zmien, vyplývajúcich zo Správy o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta
Rožňava 2015 – 2020 (2022) k 31. 12. 2018, a to:
a) uvedenie platnosti rozvojového dokumentu do konca roku 2022, teda úpravu
názvu dokumentu na „ Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2022;
b) zmeny indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta na obdobie do konca roku 2022
podľa jednotlivých cieľov;
c) zmeny implementačného mechanizmu Programu rozvoja mesta Rožňava pre
obdobie do konca roku 2022.
2.2 Návrh aktivít do Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 – 2022
podľa predloženého návrhu v Hodnotiacich hárkoch pre jednotlivé rozvojové
programy a ciele rozvoja mesta.
3. u k l a d á:
Navrhované zmeny PRM Rožňava 2015 – 2022 zakomponovať do jeho obsahu
a zverejniť ho na webovej stránke mesta.
Vypracovať samostatný Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022 (výber
z hodnotiacej správy) a zapracovať ho do programového rozpočtu mesta 2020 –
2022.
c) Realizovať monitoring AP a vyhodnotenie plnenia PRM v súlade so schváleným
aktualizovaným implementačným mechanizmom.
T: 15.01.2020
Z: prednostka MsÚ
a) schválené zmeny v PRM Rožňava 2015 – 2022 boli zapracované do jeho obsahu
a zverejnené na webovej stránke mesta- SPLNENÉ
b) Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022 je spracovaný v tabuľkovej forme
na základe vyhodnotenia plnenia PRM 2015 – 2020 ( 2022) a bude predložený na
schválenie MZ spolu s Programovým rozpočtom mesta na roky 2020 – 2022
c) Monitoring AP a vyhodnotenie plnenia PRM bude prebiehať v súlade so
schváleným aktualizačným implementačným mechanizmom a bude
v schválených termínoch predkladaný na rokovanie MZ
Pripravuje sa hodnotenie plnenia PHSR, vyhodnotené budú dosiahnuté výsledky
a dosahy realizovaných opatrení do 31.3.2020 za predošlý rok. V súčasnosti
prebieha sumarizácia monitorovania plnenia akčného plánu za obdobie 2018 –
2019, následne sa monitorovacia správa zašle príslušnému vyššiemu územnému
celku, zodpovedné projektové oddelenie

239/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
návrh bezplatného využitie on-line aplikácie E-grant na podávanie, administráciu
a vyhodnocovanie projektov v rámci 3. ročníka Participatívneho rozpočtu mesta
Rožňava od združenia WellGiving a
súhlasí
s tým, aby mesto Rožňava bezplatne využilo on-line aplikáciu E-grant na podávanie,
administráciu a vyhodnocovanie projektov v rámci 3. ročníka Participatívneho
rozpočtu mesta Rožňava od združenia WellGiving
ukladá

zabezpečiť implementáciu on-line aplikácie pre 3. ročník Participatívneho rozpočtu
mesta Rožňava
Zodpovedá: prednostka MsÚ, Hlavný koordinátor PR a Výkonný výbor PR
Termín: do 31. 1. 2020
Zo strany spoločnosti WellGiving boli doručené: Memorandum o spolupráci, Súhlas o
partnerstve, a ostatné podmienky, ktoré sú potrebné k tomu, aby mesto mohlo mať
v prípade úspechu v ďalšom projekte obe aplikácie bezplatne. Podklady boli
odoslané prednostke MsÚ, hlavnému koordinátorovi PR a Mgr. Drengubiakovi,
poslancovi MZ ako predkladateľovi materiálu, v spolupráci s Mgr. Drengubiakom rieši
p. Barczi uznesenie

240/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerokovalo
návrh podmienky súťaže na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet mesta
Rožňava - poslanecký návrh
a
súhlasí
s tým, aby mesto Rožňava vyhlásilo súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny
rozpočet mesta Rožňava a
ukladá
vyhlásiť súťaž na vytvorenie logotypu pre PR mesta Rožňava a zabezpečiť jej
vyhodnotenie
Zodpovedá: prednostka MsÚ, Hlavný koordinátor PR a Výkonný výbor PR
Termín: do 31. 1. 2020
Súťaž bola uzatvorená, vyhodnotená a výsledky sú zverejnené na webovom sídle
mesta, odmena bola odovzdaná výhercovi

Uznesenia z roku 2020, ktoré sú v evidencii
12/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmenu bodu 2 ukladacej časti uznesenia MZ č. 85/2019 zo dňa 28.3.2019 a to zmenu
termínu predloženia koncepcie na pripomienkovanie z 31.12.2019 na 30.6.2020
Nové znenie:
2. tejto pracovnej skupine, aby v lehote do 30.6.2020 predložila Koncepciu školstva
na pripomienkovanie do všetkých stálych komisií MZ
Znenie uznesenia bolo oznámené pracovnej skupine

14/2020

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-CLLD-P944-512-001 pre projekt s názvom „Modernizácia
a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Rožňava“.
ukladá
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program
Z: kancelária primátora mesta
T: podľa pokynov výzvy IROP-CLLD-P944-512-001
2. s c h v a ľ u j e
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia
autobusových zastávok v meste Rožňava“ realizovaného v rámci výzvy IROP-CLLDP944-512-001“, 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 cca6 000,- € EUR
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
ŽoNFP je na kontrole, všetky dožiadania boli doručené.

22/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sa uznieslo
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia o správe a prevádzkovaní
pohrebísk na území mesta Rožňava v § 1 ods. 1 a 3, § 3, § 4 ods. 1 a 5, § 5 ods. 5, § 6
až 7a, § 9 ods. 2 a 7, § 10 ods. 5a, § 11 ods. 3, § 13 a § 14 a podľa predloženého
návrhu, vypustenie z VZN ochranné pásmo, vypustiť § 7a, bod 10 bod 5a s tým, aby sa
príslušné odbory MsÚ a odborné komisie v dostatočnom predstihu zaoberali
možnosťami rozšírenia / zriadenia nového cintorína vzhľadom na životnosť a kapacitu
súčasného cintorína ak aj možnosťou vybudovania nového kolumbária v súčasnom
cintoríne
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 17. 3. 2020
VZN bolo uverejnené dňa 31.3.2020, TSM ako správca pohrebísk zo dňa 15.4.2020

boli požiadané o doplnenie Správy o stave mestského cintorína zo dňa 31.8.2019 –
v štádiu riešenia TSM Rožňava

26/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely parc.č. KN C 2565 zastavaná
plocha s výmerou 52 m2, zapísanej na LV č. 3001, pre Alexandra Richtera, bytom
Zakarpatská 8, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb., za kúpnu
cenu vo výške 520,-€
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.04.2020
Bolo odstúpené od kúpnej zmluvy

29/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neprijíma uznesenie
k zverejneniu zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN
C 1014/8 zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom ( cca 170 m2 ) pre
Margitu Legnárovú bytom Ernesta Rótha 533/51, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky
prerušuje
rokovanie o tomto bode do najbližšieho zasadnutia MZ v Rožňave
ukladá
Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
Komunikácií MZ v Rožňave vykonať miestnu obhliadku a opätovne prerokovať tento
materiál
Uznesenie oznámené listom zo dňa 24.03.2020. Komisia výstavby na svojom
zasadnutí dňa 17.6.2020 stiahla z programu rokovania tento materiál a navrhla
opätovnú obhliadku pozemku.

30/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č. KN C
2086/177 zastavaná plocha s výmerou cca 17 m2, pre Ladislava Matyiho, bytom
Zakarpatská 1818/14, 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
ukladá
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja resp. výpožičky
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 30.03.2020

2. do 30.04.2020
Materiál nebol predložený na rokovanie MZ a bude vykonaná miestna obhliadka za
účelom zistenia, či pozemok nie je zastavaný

44/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení podľa Prílohy
č. 1
ukladá
- oznámiť uznesenie MZ jednotlivým predsedom školských rád
Z: prednostka MSÚ
T: do 10 dní od schválenia
- pozývať zástupcu odboru školstva na zasadnutia školských rád v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava
Z: riaditelia MŠ a ZŠ
T: od 16.3.2020
Nakoľko v mesiaci jún boli postupne uvoľnené hygienicko – epidemiologické
opatrenia v školách a školských zariadeniach, prebehli ustanovujúce zasadnutia rád
škôl pri školách. Na zasadnutiach RŠ predsedovia, resp. členovia boli oboznámení
s uzneseniami MZ

54/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e zriadenie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta
Rožňava od 1.6.2020 a menuje do funkcie jej riaditeľa Ing. Tibora Vanya na obdobie
od 1. 6. 2020 až do vymenovania riaditeľa na základe výsledkov výberového konania,
2. v o l í
za členov dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave:
1. Ing. Juraja Balázsa
2. Mgr. Matúsa Bischofa
3. Ladislava Dávida
3. ž i a d a
primátora vypísať výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „riaditeľ
príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava“
Riaditeľovi a členom DK boli odovzdané výpisy uznesení, riaditeľovi bolo odovzdané
oznámenie o vymenovaní do funkcie dňa 1.6.2020, príslušné dokumenty súvisiace so
zriadením príspevkovej organizácie boli vypracované. Výberové konanie zatiaľ
vypísané nebolo

56/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
obstaranie zmien a doplnkov č. 6 k územnému plánu mesta Rožňava podľa zmluvy
o dielo č. 17/2020, ktorú uzatvorilo Mesto Rožňava zastúpené primátorom mesta so
spoločnosťou ARKA – architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Košice.
ukladá

1) uzatvoriť so žiadateľmi zmluvu o úhrade nákladov za obstaranie zmien doplnkov č.
6 k územnému plánu mesta Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.06.2020
Zmluva bola uzatvorená 25. 6. 2020.
2) osloviť všetkých aktuálnych žiadateľov o zmenu územného plánu mesta Rožňava
s tým, že ich žiadosť môže byť riešená okamžite, ak sa zaviažu, že uhradia všetky
náklady spojené so zmenou územného plánu, ktoré vzniknú mestu Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: 15.6.2020
informovať
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na najbližšom zasadnutí o vyjadrení aktuálnych
žiadateľov o zmenu územného plánu
Z: prednostka MsÚ
T: na najbližšom zasadnutí MZ
Všetci v tom časte aktuálni žiadatelia o zmenu územného plánu mesta Rožňava boli
oslovení. Z oslovených žiadateľov jeden prejavil záujem o vybavenie jeho žiadosti za
stanovených podmienok. Ostatní žiadatelia buď na výzvu nereagovali, nechceli
akceptovať stanovené podmienky alebo ju podali po termíne. S podanými žiadosťami
sa budeme zaoberať v rámci zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Rožňava.
Úloha je splnená.

60/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičku na 1 rok s možnosťou predĺženia
nájmu nebytových priestorov v budove OKC na prízemí, miestnosti č. 5-6,
/bývala internetová miestnosť/ o výmere 38,50m² pre OK GEMER na
zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ podľa ustanovenia § 9a)
ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to, že mesto Rožňava tieto priestory dlhodobo
nevyužíva a umožní sa propagácia tradícií rožňavského športu medzi
občanmi mesta
Schválenie výpožičky bude predložené na septembrové zasadnutie MZ

65/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o zabezpečení
stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a
2. u z n á š a s a
na doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o zabezpečení
stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o §
4a podľa predloženého návrhu, s doplnením vety: V prípade trvania mimoriadnej
situácie pri postupnom otváraní škôl a školských zariadení za zmenených podmienok
dobrovoľnej účasti detí a žiakov na školskom vyučovaní, uhrádzajú zákonní

zástupcovia príspevky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia v alikvotnej
výške
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13. 7. 2020
VZN bolo zverejnené 15.7.2020

66/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o
školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a
2. u z n á š a s a
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o školských
obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v prílohe č. 2 podľa predloženého
návrhu
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13.7.2020
VZN bolo zverejnené dňa 15.7.2020

67/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach a
2. u z n á š a s a
na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o určení
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v Čl. II ods. 1, Čl. III. ods. 1 písm.
a), b) a c), Čl. IVa a prílohe č. 1 podľa alternatívy číslo 2 vrátane Spojenej školy
Zoltána Fábryho a do Článku IVa doplniť vetu : V čase trvania mimoriadnej situácie pri
postupnom otváraní škôl a školských zariadení za zmenených podmienok
dobrovoľnej účasti žiakov na školskom vyučovaní uhrádzajú zákonní zástupcovia
príspevky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia v alikvótnej čiastke
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13.7.2020
VZN bolo zverejnené dňa 15.7.2020

68/2020

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 a
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 podľa predloženého návrhu a s určením výšky dotácie pre
cirkevné a súkromné školské zariadenia v prílohe č. 1 vo výške 90%
ukladá
VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13. 7. 2020
VZN bolo zverejnené dňa 15.7.2020

69/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb a
2. u z n á š a s a
na zmene Všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb – vypustení § 3 ods. 2 písm. e) podľa predloženého návrhu,
ukladá
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13. 7. 2020
VZN bolo zverejnené dňa 20.7.2020

70/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prevádzkovania hazardných
hier a
2. u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach prevádzkovania hazardných hier
podľa predloženého návrhu s doplnením §3 o dátum 1.6. Deň detí
ukladá
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 13. 7. 2020
VZN bolo zverejnené dňa 6.7.2020

71/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ o Čl. 4a Prechodné
ustanovenie k poskytnutiu zľavy vo výške 50 % z dôvodu pandémie ochorenia COVID19
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: 15.7.2020

Zásady boli zverejnené na webovom sídle mesta dňa 14.7.2020

72/2020

Mestské zastupiteľstvo:

berie na

vedomie

stanovisko kontrolórky
A/
1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2020 vrátane programového rozpočtu : ako vyrovnaný
z toho:

kapitálové príjmy
fin. operácie príjmy

rozpočet
17 220 818 bežné výdavky
kapitálové
2 155 077 výdavky
fin. oper. 3 167 372 výdavky

celkom

22 543 267

bežné príjmy

0

Krytie:
bežné výdavky - školy
kryté:
- bežné príjmy na školy
- FO - príjmy - dotácie r. 2019
- FO - príjmy - granty r. 2019
- FO - príjmy -vlastné r. 2020
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019
prebytok +, schodok -

rozpočet
7 803 755

bežné výdavky - ostatné
kryté:
- bežné príjmy
prebytok z roku 2019 - dotácie
prebytok z roku 2019 byty
- FO - príjmy - rok 2019
prebytok z roku 2019 - RF
úver
prebytok +, schodok -

10 261 053

kapitálové výdavky

schodok rozpočet prebytok +
18 064 808
-843 990

5 774 675
76 067
7 649
515
20 704
-1 924 145

11 446 143
19 635
59 000
72 689
500 000
501 150
2 337 564
3 699 976

3 699 976

-1 544 899

778 483

2 388 889

22 543 267

0

kryté:
- kapitálové príjmy
prebytok z roku 2019 - dotácie
- FO - príjmy - úvery
prebytok z roku 2019 - RF a
FRB
prebytok +, schodok FO - výdavky
kryté:
bežné príjmy
finančné príjmy
kapitálové príjmy
prebytok +, schodok celkom

2 155 077
931 400
786 831
191 732
365 064
778 483

-778 483
0

2) schvaľuje použitie rezervného fondu a prebytku kapitálového rozpočtu na krytie bežných
výdavkov a finančných výdavkov,
3) schvaľuje čerpanie úveru na krytie bežných výdavkov a schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o kontokorentnom úvere v sume 1 000 000,- EUR na úhradu
bežných výdavkov mesta v súlade s ustanovením §-36 ods.2 Zákona 67/2020 Z.z. v znení
neskorších predpisov, schvaľuje čerpanie tohto úveru na krytie bežných výdavkov do
výšky 500 000€. O čerpaní úveru nad uvedený rámec rozhodne Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave ďalším hlasovaním. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru je možné iba na
výdavky, ktoré sú schválené v rozpočte
4) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2020
pre MsD Actores, prísp. org. v sume 122 940 €
pre Technické služby prísp. org. v sume 1 130 000 € ako bežný príspevok
pre Odpadové služby mesta Rožňava prísp. org. v sume 30 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores, Technické služby
a Odpadové služby na rok 2020
5) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé
činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2020
6) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2020
7) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2020 z vlastných
zdrojov rozpočtových organizácií

8) 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 2020
9) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky
na rok 2020
10) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 80 000 €
11) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru
12) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na
roky 2021, 2022

a ukladá
a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2020
Termín: do 10.7.2020
oznámené listom a zaslané uznesenie MZ

b/ v rámci úsporných opatrení prehodnotiť hustotu spojov MHD
c/ predložiť žiadosť o čerpanie úveru podľa najvýhodnejších podmienok pre mesto
d/ MsÚ predložiť žiadosť o čerpanie úveru Všeobecnej úverovej banke, .a.s
Termín: do 25.7.2020
Rozpočet bol nahraný do systému RISSAM v lehote. Schválený rozpočet bol oznámený PO a RO
zaslaním uznesenia MZ a listom v lehote. Žiadosť o čerpanie úveru bola zaslaná a zmluva bola
podpísaná 21.7.2020

73/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 – 2022
a) s doplneniami: v opatrení 5.1 Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov...
doplniť aktivitu: Realizovať výstavbu bytov bežného štandardu z prostriedkov ŠFRB.
Plánovaná realizácia v rokoch 2021- 2022
b) s ponechaním : 524 Zabezpečiť zdroj pitnej vody
c) s ponechaním: aktivita 323 Vybudovať príjazdovú cestu k priemyselnej zóne,
aktivita 324 Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s Košickou ulicou
ukladá
a) Realizovať jednotlivé aktivity v súlade so schváleným rozpočtom mesta
T: 31.12.2020
Z: kancelária primátora mesta
b) Vyhodnotiť plnenie AP v súlade s implementačným mechanizmom PRM

T: 31.03.2021
Z: kancelária primátora mesta
Aktivity , ktoré bolo treba doplniť, nahradiť či vynechať sú zapracované do PRM
Rožňava 2020 – 2022

74/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Analýzu súčasného stavu školstva v meste Rožňava /východiská pre strategický plán /
b/ s c h v a ľ u j e
Zmenu uznesenia č. 85/2019 bod č. 2 v ukladacej časti v znení:
predložiť návrh koncepcie na rokovanie komisií do 31. 3. 2021
c/ u k l a d á
zverejniť materiál na webovom sídle mesta Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: do 17. 7. 2020
Materiál bol zverejnený na webovom sídle, termín trvá

75/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, parc.č. KN C 1889/20
zastavaná plocha s výmerou 19 m2, ktorá je vytvorená z parcely parc.č. KN C 1889/2
záhrada s celkovou výmerou 2 242 m2 zapísanej na LV č. 3001 podľa Geometrického
plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou zo dňa 30.03.2020 pod č. 88/20,
pre Miroslava Bučka, bytom E. Rótha 2, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok sa nachádza pod garážou vo vlastníctve
žiadateľa , za cenu 285,- €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.07.2020
Kúpna zmluva podpísaná a kúpna cena uhradená dňa 23.07.2020

76/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Nadabula, parc.č.KN C 272
zast.plocha s výmerou 378 m2 pre Erika Ferka bytom Nadabula 89, Rožňava
SPLNENÉ: uznesenie bolo oznámené žiadateľovi listom zo dňa 14.7.2020

77/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 828
zast.plocha s výmerou 113 m2, zapísaného na LV č.3001 pre Magdalénu Makovú st.,
Magdalénu Makovú ml. a Darinu Makovú všetky bytom Hornocintorínska 30,
Rožňava podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. z dôvodu, že na časti
pozemku je postavený rodinný dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve
žiadateliek a časť pozemku tvorí dvor, za nájom podľa Zásad pre určovanie výšky

nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta, t.j.231,84 €/rok
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu pozemku
Z: prednostka MsÚ
T: 20.07.2020
Zámer prenájmu pozemku mesta zverejnený dňa 16.7.2020. na septembrové
zasadnutie MZ bude predložený materiál na konečné schválenie prenájmu

78/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, parc.č.KN C 5016/55
trvalý trávny porast s výmerou 101 m2, odčlenenej z parcely parc.č.KN C 5016/52
trvalý trávny porast s výmerou 374 m2, zapísanej na LV č.3001 zameranej
Geometrickým plánom úradne overeným Ing. Katarínou Pakanovou dňa 28.04.2020
pod číslom 119/20 pre REŠPED trans, s.r.o., so sídlom Jablonov nad Turňou 64, podľa
§ 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa Znaleckého posudku
č.73/2020 zo dňa 8.6.2020 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom, t.j. za cenu
1 880,-€.Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 31.07.2020
Kúpna zmluva podpísaná dňa 21.7.2020, kúpna cena uhradená dňa 28.7.2020

79/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
predaj a zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely
parc.č. KN C 1038 zastavaná plocha s výmerou 120 m2, podľa § 9a, ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že na časti pozemku je postavený rodinný dom vo
vlastníctve žiadateľa a časť pozemku tvorí dvor, pre Alexandra Rézművesa, bytom
Krátka č. 7, Rožňava
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: 20.07.2020
Uznesenie bolo oznámené dňa 09.07.2020

80/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.č. KN C
1957/197 zastavaná plocha s výmerou 26 m2, ktorá je vytvorená z parcely parc.č. KN
E 1780/2 trvalý trávny porast s celkovou výmerou 821 m2, zapísanej na LV č. 4493,
pre Evu Szaniszlóovú, bytom Letná 322/32, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.
138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok sa nachádza pod garážou vo vlastníctve
žiadateľa, za cenu 390,- €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca.

ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.07.2020
Kúpna zmluva bola podpísaná a kúpna cena bola uhradená dňa 16.07.2020
81/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula, zapísaného na LV 2475, časť z parcely
parc.č.KN E 311/101 s výmerou spresnenou geometrickým plánom ( cca 700 m2 )
formou obchodnej verejnej súťaže za účelom zriadenia záhradky s najnižším podaním
vo výške 30,-€m2 s podmienkami, že na odčlenenej časti pozemku sa zriadi vecné
bremeno právo prechodu a prejazdu v prospech úspešného uchádzača
ukladá
zabezpečiť vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Z: prednostka MsÚ
T: 31.08.2020
Na septembrové zasadnutie MZ bude predložený materiál – podmienky OVS na
schválenie

82/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN C
1684/1 zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom ( cca 18 m2 ) pre
Bc. Petra Szarku bytom Okružná 4, Rožňava
SPLNENÉ: uznesenie oznámené žiadateľovi listom dňa 14.7.2020

83/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV
č.3001 časť z parc.č.KN C 361/1 s výmerou 30 m2 pre Západoslovenskú energetiku,
a.s., Čulenova 6, Bratislava podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. z dôvodu,
že žiadateľ na pozemku postaví prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v meste,
ktorá bude slúžiť pre širokú verejnosť, za nájom podľa Zásad na určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta, t.j. 600,-€/rok
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.07.2020
Zámer prenájmu pozemku mesta bol zverejnený dňa 16.7.2020, na septembrové
zasadnutie MZ bude predložený materiál na konečné schválenie prenájmu pozemku

84/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
uznesenie MZ č.167/2019 zo dňa 26.09.2019, ktorým bol schválený 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

ukladá
zabezpečiť oznámenie uznesenia žiadateľovi
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.07.2020
SPLNENÉ: uznesenie oznámené žiadateľovi listom zo dňa 16.07.2020

85/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. bezodplatné nadobudnutie zvonice s výmerou cca 5 m2 bez súpisného čísla, ktorá
sa nachádza na časti pozemku v k. ú. Rožňava parc. č. KN C č. 567/3 zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou 1613 m2, zapísanom na LV č. 3118 do majetku mesta
od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava, Nám. baníkov 20, Rožňava. Všetky
náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti bude znášať mesto
2. zriadenie vecného bremena – umiestnenia stavby zvonice na časti pozemku v k. ú.
Rožňava parc. č. KN C č. 567/3 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 1613
m2, zapísanom na LV č. 3118 v prospech mesta Rožňava
3. predkupné právo ako vecné právo k zvonici na časti pozemku v k. ú. Rožňava parc.
č. KN C č. 567/3 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 1613 m2,
zapísanom na LV č. 3118 v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Rožňava
s tým, že v prípade jeho využitia bude kúpna cena 1€
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie darovacej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 15. 7. 2020
Zmluva bola primátorom podpísaná 21.7.2020, RKC zaslaná 27.7.2020. Dňa 10.8.2020
nám bol doručený list, v ktorom nás RKC požiadala o doručenie ďalších podkladov.
Podklady boli doručené RKC 8.9.2020. Bez podpísania zmluvy nie je možné plniť
ďalšie body tohto uznesenia
2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu za účelom zápisu zvonice na list
vlastníctva mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 31. 8. 2020
3. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena a predkupného práva
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od zápisu zvonice na LV mesta

86/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
vyňatie prevádzkovej budovy v k.ú. Rožňava postavenej na pozemku parc.č.KN C
2217/48, s.č.3530, zapísanej na LV č.6113 zo správy Technických služieb mesta
Rožňava a jej odovzdanie do správy Odpadových služieb mesta Rožňava s účinnosťou
od 15.7.2020
ukladá
zabezpečiť vypracovanie protokolov
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.7.2020
SPLNENÉ: Protokol o vrátení majetku mesta zo správy TSM Rožňava bol podpísaný
dňa 16.07.2020 a protokol o odovzdaní majetku mesta pre OSM Rožňava bol
podpísaný dňa 14.7.2020

87/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
a/ s c h v a ľ u j e
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od schválenia Mestským
zastupiteľstvom do 31. 12. 2021 na pozemky v k. ú. Rožňava parc. č. KN-E 1740/1
trvalý trávny porast s výmerou 2817 m2 a parc. č. KN-E 1741/1 trvalý trávny porast
s výmerou 5640 m2, t.j. s celkovou výmerou 8 457 m2, zapísaných na LV č. 4730 s pani
Margarétou Hacskovou, bytom Komenského 10 Rožňava s nájomným vo výške
0,40€/m2/rok t.j. celkom 3382,80,- €/rok s tým, že nájomné od 01.01.2020 do
dátumu podpísania nájomnej zmluvy sa pani Margaréte Hacskovej vyplatí do 15 dní
od podpísania nájomnej zmluvy
b/ u k l a d á :
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní po schválení v MZ
NZ bola vypracovaná a doručená p. Hacskovej dňa 9.7.2020, do dnešného dňa nebola
NZ podpísaná p. Hacskovou doručená na MSÚ

88/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
odpustenie nájomného z nájomných zmlúv č. 766/2011 a č. 526/2016 za prenájom
nehnuteľností – pozemkov pod reklamnými stavbami – veľkoplošnými bilboardmi za
obdobie od 1.4.2020 do 30.06.2020 v celkovej výške 408,57 € pre spoločnosť ARTON
s.r.o., Komenského 27, Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pandémie
ochorenia COVID-19.
ukladá
vypracovať dodatok k nájomnej zmluve o zmene výšky nájomného na rok 2020
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.7.2020
Uznesenie MZ o neschválení žiadosti bolo žiadateľovi oznámené listom zo dňa
13.7.2020 a prevzaté žiadateľom dňa 16.7.2020

89/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje
odpustenie nájomného z nájomných zmlúv č. 17/2005 a č. 696/2017 za prenájom
nehnuteľností – pozemkov pod reklamnými stavbami – veľkoplošnými bilboardmi za
obdobie od 1.4.2020 do 31.12.2020 v celkovej výške 1814,87 € pre spoločnosť ISPA
spol. s r. o. so sídlom Kopčianska 92, Bratislava z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – pandémie ochorenia COVID-19.
ukladá
vypracovať dodatok k nájomnej zmluve o zmene výšky nájomného na rok 2020
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.7.2020
Uznesenie MZ o neschválení žiadosti bolo žiadateľovi oznámené listom zo dňa
13.7.2020 a prevzaté žiadateľom dňa 16.7.2020

90/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

navrhuje
Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja udeliť Cenu Košického
samosprávneho kraja Ing. Marcelovi Uharčekovi
ukladá
zaslať návrh na ocenenie: cena mesta Košického samosprávneho kraja na Košický
samosprávny kraj – VÚCKE – Košice
Z: prednostka MsÚ
T: do 17.7.2020
Návrh na ocenenie KSK na laureáta Ing. Marcela Uharčeka bol zaslaný dňa 14.7.2020

91/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zorganizovanie Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rožňave v roku 2021
a vytvorenie prípravného výboru
ukladá
Vytvorenie prípravného výboru
Z: prednostka MsÚ
T: do 17. júla 2020
Prípravný výbor bol vytvorený, uznesenie sa plní priebežne

92/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informatívnu správu o vyjadrení sa doterajších žiadateľov o zmenu územného plánu
mesta Rožňava
ukladá
a) zverejniť výzvu na podávanie žiadostí o zmenu územného plánu
b) preveriť procedurálny proces pri podaní a spracovaní žiadostí na zmenu územného
plánu
c) proces ( postup) zverejniť na webovom sídle mesta
d) dodržiavať procedurálny proces ) postup) aj pri individuálnych žiadostiach
e) oboznámiť komisiu o procedurálnych postupoch, ktoré je potrebné zo zákona
dodržať pri zmene územného plánu
Z: prednostka MsÚ
T: 31.8.2020
Úloha je splnená

93/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava
za rok 2019
ukladá

Valnej hromade a MTVŠ s.r.o. Rožňava prijať opatrenia navrhované audítorkou
spoločnosti ohľadne zníženia základného imania.
Zasadnutie VZ sa uskutočnilo dňa 8.9.2020, primátor mesta v pôsobnosti VZ
odsúhlasil návrh audítorky

94/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
a/ s c h v a ľ u j e

návrh na zmenu organizácie dopravy a dopravného značenia na ul. Sama
Czabána, Čučmianska
k zmene je potrebné dopracovať projekt zo strany žiadateľa
b/ u k l a d á
zabezpečiť realizáciu zmeny dopravného značenia a organizáciu dopravy, vyznačiť
parkovacie miesta v smere jazdy.
Zodpovedá: prednostka mestského úradu a riaditeľ TS
Termín: do 31. 12. 2020
TSM na základe projektu dopravného značenia objednajú a osadia dopravné značky
95/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ruší
uznesenie MZ č. 162/2018 zo dňa 27.09.2018, ktorým bolo schválené -predloženie
Žiadosti o NFP na SO OPII pod názvom WIFI pre Rožňavu, kód výzvy: OPII-2018/7/1DOP
ukladá
zabezpečiť zaslanie uznesenia MZ Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Z: kancelária primátora mesta
T: 31.7.2020
Uznesenie bolo zaslané

96/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
navrhovaný dodatok k cenníku Zimného štadióna vo výške, aká je
navrhovaná v dôvodovej správe
Úloha splnená

97/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Rožňava o „ vedenie účtovníctva“ s účinnosťou od 10.7.2020
ukladá
vypracovať dodatky k Zriaďovacej listine a Štatútu Technických služieb
mesta Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.07.2020
Úloha v termíne splnená

98/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
prerušuje
rokovanie bodu č. 23 bezplatnú výpožičku nebytových priestorov v budove OKC na
prízemí, miestnosti č. 5-6, (bývalá internetová miestnosť) o výmere 38,50m² pre OK
GEMER na zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ do najbližšieho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave z dôvodu nedostatočného počtu
poslancov mestského zastupiteľstva v rokovacej miestnosti k hlasovaniu k tomuto
bodu
Z: prednostka MsÚ
Materiál bude predložený na septembrové zasadnutie MZ

99/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami - Základná umelecká škola
Ulica Akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave - kontrolované obdobie rok 2019.

100/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2020.

Uznesenia
zo zasadnutia MZ dňa 31.07.2020
101/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
A/ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku
2020 pre športové kluby podľa predloženého návrhu ( viď tabuľku č. 1) vo výške 29tis.€.
Primátor mesta pre TK Sambed z položky rezerva poskytuje 1 000€
B/ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2020 pre
kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách
podľa predloženého návrhu ( viď tabuľku č.2) vo výške 9 tis.€. Primátor mesta pre ZO
Csemadok Rožňava z položky rezerva poskytuje 800€
Zmluvy podľa schválenej výšky dotácie pre jednotlivé subjekty sú pripravené
a v súčasnosti sa podpisujú. Podľa finančných možností mesta budú postupne finančné
prostriedky prevedené na účty žiadateľov o dotáciu

102/2020

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 časti B. Nebytové priestory o písm.
I Vilka 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 7. 8. 2020
Zásady boli zverejnené na webovom sídle mesta dňa 11.8.2020

103/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele
súp. č. 1546:
1. miestnosť č. 2 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Katerenchuk
Yuliia a Katerenchuk Oleksandr s 2 deťmi, bytom Portara, Ukrajina
2. miestnosť č. 3 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 34 m2 pre Tupitsyn
Oleksii a Ivanova Tetiana, bytom Odesa, Ukrajina,
3. miestnosť č. 1 so sociálnym zariadením s celkovou výmerou 40 m2 pre Nemocnicu
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že sa zmierni nedostatok
lekárov v Nemocnici sv. Barbory Rožňava, a. s. za nájomné podľa Zásad pre určovanie

výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta t. j. vo výške 300 €/mesiac/miestnosť a
2. s ú h l a s í
s tým, aby Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. prenechala miestnosť č.
1 so sociálnym zariadením do podnájmu svojim ďalším zamestnancom
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.7.2020
Zámer bol zverejnený dňa 5.8.2020 na dobu 15 dní

104/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. s ú h l a s í
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo
výzve s kódom 01/OÚ RV/2020 pre projekt s názvom „Letné kúpalisko v Rožňave“.
ukladá
predložiť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na Okresný úrad Rožňava
Z: primátor mesta
T: podľa pokynov výzvy 01/OÚ RV/2020
2. s c h v a ľ u j e
- predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom realizácie
projektu „Letné kúpalisko v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy 01/OÚ RV/2020“,
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 dofinancovanie realizovaných prác projektu
formou grantových a iných dotačných schém prípadne z úverových zdrojov mesta
Rožňava
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rožňava
Žiadosť bola podaná dňa 24.07.2020

105/2020

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru predaja budovy telocvične, so súpisným číslom 226, zapísanej na
LV č.3001, postavenej na pozemku parc.č.KN C 5587/53 v k.ú. Rožňava, pre Košický
samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, podľa § 9a, ods.8
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou areálu školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za cenu
podľa nového znaleckého posudku
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja budovy a aktualizovať znalecký posudok
Z: prednostka MsÚ
T: 15.08.2020
Zámer predaja budovy bol zverejnený, vypracovaný znalecký posudok a ide materiál
na konečné schválenie v septembri

