Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave 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€

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

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

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

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

Michal D o m i k
primátor mesta

