Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.03.2019

62/2019

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

63/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania bod č. 13/4 Alexander Rézmúves, krátka 7, Rožňava – priamy predaj
pozemku mesta

64/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie

na

vedomie

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

65/2019

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

66/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Štatút mesta Rožňava s nasledovnými zmenami:
§ 23 ods. 1
Hlavného architekta na návrh primátora mesta volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo.
§ 23 doplneného o ods. 2.1.
Funkcia hlavného architekta je nezlučiteľná s vykonávaním projekčnej činnosti na
území katastra mesta, ak by táto podliehala jeho pripomienkovacej činnosti.
V § 23 ods. 2 písmeno a) a ods. 5 vynechať slovo „ mandátna“
ukladá

1.Mestskému úradu v Rožňave predložiť na najbližšie zasadnutie MZ
písomnú správu o možnosti označovania vozidiel mestskej polície v jazyku
národnostnej menšiny
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019
2.predložiť písomné stanovisko právnika MsÚ v Rožňave k zneniu § 22 ods.
2 Štatútu
Z: prednostka MsÚ
T: 25.04.2019
3. Štatút mesta Rožňava uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 8. 4. 2019

67/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje

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

68/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ v Čl. 3 bod E. o ods. 5 –
cena za prenájom mestského reklamného zariadenia a to 350,-€/mesiac/1výlepová
plocha
ukladá

„Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schváleným
doplnením uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019

69/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

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

rozpočet

schodok -

prebytok +
bežné príjmy

17 084 782 bežné výdavky

16 945 265

139 517

kapitálové príjmy

2 412 244 kapitálové výdavky

4 206 836

-1 794 592

fin. operácie - príjmy

2 489 739 fin. oper. - výdavky

834 664

1 655 075

21 986 765

0

celkom

21 986 765

0

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

rozpočet
4 879 361

kryté:
- bežné príjmy na školy - PK
- FO - príjmy - dotácie r. 2018
- FO - príjmy - granty r. 2018
prebytok +, schodok -

bežné výdavky - ostatné

4 754 985
115 458
8 918
0

12 065 904

kryté:
- bežné príjmy

12 329 797

prebytok z roku 2018 - dotácie

60 500

prebytok z roku 2018 byty

59 000

- FO - príjmy - rok 2018
ŠJ
prebytok +, schodok -

kapitálové výdavky

0
18 513
401 906

4 206 836

kryté:
- kapitálové príjmy
prebytok z roku 2018 - dotácie
- FO - príjmy - úvery
prebytok z roku 2017 - RF a FRB

2 412 244
699 327
1 028 023
370 768

prebytok +, schodok -

303 526

FO - výdavky

834 664

kryté:
bežné príjmy
finančné príjmy

0
129 232

kapitálové príjmy
prebytok +, schodok -

-705 432

celkom

0

2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2019
pre MsD Actores, prísp. org. v sume 99 570 €
pre Technické služby prísp. org. v sume 920 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2019
3) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti
v predloženom rozsahu pre rok 2019
4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2019
5) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2019 z vlastných zdrojov
rozpočtových organizácií
6) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa
MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2019
7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok
2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €
Nákup pozemkov

4 206 836

100 000

Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií

45 000

ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície

77 374

Prípravná a projektová dokumentácia

50 000

aktualizácia územného plánu

63 000

Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov

50 000

Úprava vnútroblokového priestr. - Družba

424 937

MŠ Vajanského - rekonštrukcia

541 044

ZŠ Spojená - rekonštrukcia

183 032

Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.

295 000

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

165 000

prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá
rekonštrukcia budovy MsÚ

130 000
1 402 170

rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov

250 000

revitalizácia Poschovej záhrady

300 000

rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH

15 000

Rek. a výstavba futb. infraštr.

43 661

detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov

11 174

osvetlenie

25 000

stavebný dozor a VO

5 000

kamerový systém

5 000

automat na pitnú vodu

5 808

rekonštrukcia - hasičská zbrojnica
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna

55 636
259 000

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

70/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

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

paragraf 5
: proces participatívneho rozpočtu sa skladá z nasledovných etáp:
Vložiť písmeno a) propagácia aktuálneho ročníka 042019
Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu na roky 2019 – 2020:
Vložiť propagácia aktuálneho ročníka : 042019
Gramaticky upraviť: stretnutia tematických skupín :042019
Vložiť : stretnutie predkladateľov s pracovníkmi MsÚ a členmi výkonného výboru:
062019
Vložiť :opravný termín na doplnenie projektov: 062019
paragraf 6
doplniť:
Účastníci dostanú kompletné informácie o zmysle, zásadách a princípoch
participatívneho rozpočtu.
Presunúť do paragrafu 8 / bod 8: „Zároveň účastníci rozhodnú o témach
participatívneho rozpočtu v nasledujúcom ročníku participatívneho rozpočtu.
Paragraf 7 / bod 4: b) zmeniť: je realizovateľný v rámci jedného ročníka
participatívneho rozpočtu
3/ maximálnu výšku podpory pre malý projekt 1000,- € vrátane DPH ,
4/ maximálnu výšku podpory pre veľký projekt 5000,- € vrátane DPH
5/ výkonný výbor v zložení: ako je uvedené v materiáli doplnený o Ing. Ivana
Nemčoka a Ladislava Dávida st.
6/ hlavného koordinátora pre participatívny rozpočet Mgr. Dionýza Keménya
ukladá
na najbližšie zasadnutie MZ pripraviť zmenu Poriadku odmeňovania volených
orgánov mesta v § 4 ods. 3 ohľadom schválenia odmeny poslancovi MZ aj v priebehu
kalendárneho roka a to aj na návrh poslanca MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019
71/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2019 formou

bankového úveru
ukladá
MsÚ predložiť žiadosť o čerpanie úveru Slovenskej sporiteľni a. s.
Z: prednostka MsÚ
T: 15.4.2019
72/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

73/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
volí
Mgr. Michala Drengubiaka
Mgr. Matúša Bischofa
Miroslava Deménya
Lászlóa Kardosa
Ing. arch. Petra Tešlára
Mgr. Editu Kušnierovú
Mgr. Radoslava Kovácsa
za členov názvoslovnej komisie MZ v Rožňave
ako komisie „ ad hoc“

74/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

75/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
neschvaľuje

schvaľuje
zmenu časti III., § 14 Rokovacieho poriadku MZ v Rožňave
ukladá
schválenú zmenu zapracovať do Rokovacieho poriadku MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 10.04.2019

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

priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, uvedených v dôvodovej správe, v
celkovej výmere 78 543 m2, pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru
1, Košice

76/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj nasledovných pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV
č.5716:
parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha
s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná
plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha s výmerou 33 m2, KN C 7777/5
ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 231 m2 a KN C
7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská
cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že
pozemky mesto nevyužíva a bude na nich postavená stavba vo verejnom záujme „
Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „ ktorej investorom je žiadateľ,
za cenu 25 228,80 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 30.04.2019

77/2019

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

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

79/2019

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

80/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

81/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta, časť parcely parc.č. KN C
1067, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 238 m2, pre Olíviu
Rézművesovú, bytom Krátka 26, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb., z dôvodu, že žiadateľka užíva časť tohto pozemku o výmere 75 m² ako vstup
k svojej nehnuteľnosti a dvor, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo
výške 36 €/rok.
ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019

82/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje
vyňatie budovy spoločenského pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej č.66
v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 1852/123, s.č.1911,
zapísanej na LV č.6113 a pozemku parc.č.KN C 1852/123 zast.plocha
s výmerou 265 m2, zapísaného na LV č.3001 zo zoznamu prebytočného
majetku mesta Rožňava
ukladá
1.aktualizovať zoznam prebytočného majetku mesta Rožňava
Z: prednostka MsÚ
T: 15.04.2019
2.pripraviť na najbližšie zasadnutie Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií a Komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku prehodnotenie
prebytočného majetku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: 08.04.2019

súhlasí
so zapojením mesta Rožňava do obchodnej verejnej súťaže na predaj ohraničenia
hracej plochy zo zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave a s predložením
cenovej ponuky vo výške podľa schváleného rozpočtu na rekonštrukciu ľadovej
plochy zimného štadióna

ukladá
1.pred zapojením sa do obchodnej verejnej súťaže preveriť kompatibilitu
rozmerov ohraničenia ľadovej plochy s veľkosťou zimného štadióna
2.vypracovať cenovú ponuku
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.4.2019

83/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
ne chvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN C 1861/2 zast.plocha
s výmerou upresnenou geometrickým plánom formou verejnej obchodnej súťaže

84/2019

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

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

86/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 – 2020
ukladá
zverejniť program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 –
2020 na webovom sídle mesta a úradnej tabuli MsÚ
Z: prednostka MsÚ
T: do 27.4.2019

87/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

88/2019

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí

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

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

Michal D o m i k
primátor mesta

