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Z á p i s n i c a   č. 1/2017 

z rokovania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom 

zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 13.02.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Priebeh rokovania: 

Na úvod rokovania FK privítal predseda komisie všetkých prítomných. Opýtal sa, či má 

niekto návrhy na zmenu a doplnenie programu. Odhlasovali zmenu programu, bod 1 sa vymenil 

s bodom 3. Zároveň odhlasovali členovia komisie prítomnosť zástupcu skupiny Petit Press pri 

rokovaní bodu č. 5, ktorého rokovanie posunuli na 15,00 hod a prítomnosť právneho zástupcu p. 

Čecha pri rokovaní bodu 28. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Program rokovania: 

1. NÁVRH - ZAKÚPENIA TERÉNNÉHO VOZIDLA PRE MESTSKÉ LESY ROŽŇAVA S.R.O. 

Ing. Bohuš Hudaček uviedol, že podať návrh na schválenie zakúpenia nového vozidla 

pre prepravu sezónnych zamestnancov bolo z dôvodov: 

- skriňová AVIA, ktorá doteraz slúži na prepravu sezónnych zamestnancov je zastaralá 

(rok výroby 1990) a jej technický stav už nezodpovedá požiadavkam na bezpečnosť 

- vysoké náklady na opravy a údržbu, ktoré len za posledných 5 rokov dosiahli takmer    

9 000 € 

- spotreba na 100 km je až 26 litrov 

Konateľ spoločnosti, dozorná rada ako aj valná hromada si niekoľko rokov uvedomujú 

nutnosť zakúpenia nového vozidla len sa zvažovala možnosť využiť eurofondy v prípade ak by 

vyšla výzva, zodpovedajúca nákupu takéhoto vozidla, čo žiaľ v programovom období 2014 – 

2020 podľa dostupných informácií nekorešponduje.  

Z uvedených dôvodov navrhuje zakúpenie vozidla na prepravu osôb z vlastných zdrojov 

a to prostredníctvom verejného obstarávania alebo iného transparentného spôsobu. Do 

podmienok súťaže musí byť zakomponovaných niekoľko špecifikácií, ktoré sú pre prepravu 

osôb v lese nutné. Poprípade finančný limit, ktorý záujemca nesmie prekročiť. 

1. Prepravná kapacita min. 7 osôb 

2. Pohon 4x4 , redukcia, uzávierka zadného náhonu. 

3. Maximálna obstarávacia cena 50 000 € (bez DPH). 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zakúpenie terénneho vozidla. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

2. NÁVRH - ZAKÚPENIA NÁKLADNÉHO VOZIDLA PRE MESTSKÉ LESY ROŽŇAVA S.R.O. 

Ing. Bohuš Hudaček uviedol, že podať návrh na schválenie zakúpenia nového vozidla 
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pre prepravu drevnej hmoty prostredníctvom eurofondov bolo z dôvodov: 

- nákladné vozidlo T-815, ktorý doteraz slúži na prepravu drevnej hmoty je zastaralé (rok 

výroby 1989) a jeho technický stav už nezodpovedá požiadavkam na bezpečnosť 

 - vysoké náklady na opravy a údržbu, ktoré len za posledných 5 rokov presiahli čiastku 

33 000 € 

Dozorná rada, valná hromada a konateľ spoločnosti navrhujú zakúpiť nové vozidlo 

prostredníctvom eurofondov v prípade, ak by vyšla výzva zodpovedajúca nákupu takéhoto 

vozidla. 

Podľa dostupných informácií v prebiehajúcom programovom období rozvoja vidieka SR 

(2014 – 2020) sa nachádza opatrenie, ktorého využitím by 50% vynaložených nákladov na kúpu 

takéhoto mechanizmu bolo prostredníctvom PPA (Poľnohospodárskej platobnej agentúry) 

refundovaných. Oprávneným žiadateľom je len ten, kto dodrží prísne podmienky obstarávania 

stanovené PPA. 

Cena mechanizmu s hydraulickou rukou vhodného pre účely spoločnosti je približne  

240 000 €. 

Nie je zatiaľ známe kedy presne výzva vyjde. Časový rámec medzi uverejnením výzvy a 

termínom odovzdania projektu je obvykle veľmi malý a preto spoločnosť chce byť pripravená 

na takúto výzvu promtne reagovať. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť kúpu 

nákladného vozidla s hydraulickou rukou prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z 

Programu rozvoja vidieka. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

3. PLÁN ČINNOSTI MTVŠ NA ROK 2017 

Martina Molčanová uviedla, že MTVŠ je od 15.2.2013 prevádzkovateľom vysielacieho 

kanála, cez tzv. infokanál a vysiela na základe zmluvy prostredníctvom káblových rozvodov 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Momentálne MTVŠ rokuje so spoločnosťou Free – 

zona s.r.o. Rožňava o zaradení Rožňavskej televízie do ich televíznej ponuky. Spoločnosť 

poskytuje digitálny televízny signál prostredníctvom optickej siete v okrese Rožňava, a to aj 

prostredníctvom DVB-T (digitálne terestriálne vysielanie s príjmom na obyčajnú televíznu 

anténu na všetkých štandardných televíznych prijímačoch). Momentálne vysiela MTVŠ 

prostredníctvom spoločnosti Free zona v skúšobnej prevádzke cez signál DVB – T. 

Televízne štúdio momentálne vysiela podľa platnej licencie, ktorá bola obnovená v roku 

2010. Licencia je schválená Radou pre vysielanie a retransmisiu do roku 2021. Z dôvodu zmeny 

vo vysielacej štruktúre požiadalo MTVŠ Radu pre vysielanie a retransmisiu o rozšírenie 

licencie. (Príloha č.1). 

MTVŠ vysiela informácie z diania v Meste Rožňava a jeho okolia, a to v pomere 75% 

v slovenskom jazyku a 25% v maďarskom jazyku. 

V programovej štruktúre došlo oproti minulosti došlo ku zmene, keďže 

v predchádzajúcich rokoch diváci mohli sledovať magazíny v premiére raz do týždňa 

a v reprízach len 3krát týždenne. Momentálne sú reprízy vysielané v počte 9krát týždenne, čo je 

trojnásobok oproti predchádzajúcim rokom.  

V magazínoch v slovenskom a maďarskom jazyku dostanú v roku 2017 miesto 

nasledovné programové typy: Spravodajstvo a publicistika (občiansky život mesta, literárno-

dramatické-umelecké-zábavné-hudobné programy, šport, magazín plus, magazín KSK, reklama, 

doplnkové vysielanie). Momentálne postupne digitalizujeme archívne vysielania a zaraďujeme 
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ich do programovej štruktúry, a to vždy posledný týždeň v mesiaci. V roku 2017 budeme klásť 

dôraz na spracovanie a odvysielanie archívnych dokumentov z roku 2007.  

MTVŠ pracuje s technikou, ktorá je stará 15 – 20 rokov. Práve pre zlý stav techniky je 

v reprízach vo vysielaní opozdený zvuk, čo musí vždy jeden zo zamestnancov MTVŠ počas 

vysielaní kontrolovať a fyzicky upravovať. Našim plánom je v roku 2017 vynoviť technický 

stav MTVŠ a to zakúpením počítačovej zostavy na vysielanie so softwarom, počítačovej 

zostavy na strihanie, strihacieho programu Sony Vegas Pro 13, strihového pultu na priame 

prenosy, dvomi kamerami SONZ PXW – X70 a bezdrôtovým mikrofónom. Predpokladané 

výdavky na zakúpenie novej techniky sú 15 000 €.  

V roku 2017 MTVŠ plánuje naďalej rozvíjať spoluprácu s Košickým samosprávnym 

krajom a plánuje spoluprácu s TV Severka, o ktorej sa momentálne rokuje. MTVŠ verí, že aj na 

základe tejto spolupráce dosiahne štúdio kladné výsledky.   

Prioritou spoločnosti je patriť medzi firmy s vysokým štandardom, kvalitou, 

spoľahlivosťou a profesionalitou pri udržiavaní stálych, ale i získavaní nových divákov. Aby 

spoločnosť vykazovala zisky, je nutné zamerať sa na ďalšie aspekty, tj. reklama, rozšírenie 

doplnkových služieb (konvertovanie kaziet VHS na modernejšie DVD, nakrúcanie svadieb, 

rodinných osláv, z rôznych projektov škôl a občianskych združení, odvysielanie reportáži 

z podujatí v okolitých obciach), rozšírenie obsahovej štruktúry, prijatie zamestnancov. 

Rožňavskú televíziu si už môžu naladiť v  obciach: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma, 

Krásnohorské Podhradie, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Brzotín, Rakovnica a 

Rožňavské Bystré. 

 

Plán hospodárenia na rok 2017 

Príjmy        63 532 € 

– výroba vysielania pre mesto Rožňava   55 712 € 

   - Vlastná výroba a služby      1 200 € 

 - Výroba multimediálnych nosičov        800 € 

 - Vysielanie pre KSK       2 880 € 

 - Výroba a vysielanie reklamy        500 € 

 - Infotext        1 000 € 

 - Ostatné prevádzkové výnosy     1 440 € 

Výdavky       62 752 € 

 - Služby      18 788 € 

 - Stravné lístky       1 680 € 

 - Free zona        8 000 € 

 - Mzdové náklady     28 800 € 

 - Odpisy HIM        3 720 € 

 - Ostatné prevádzkové náklady     1 764 € 

 

Ing. Klára Leskovjanská uviedla, k otázke Free Zóna – mesto bude prispievať len za seba, je 

nutné opýtať sa ostatných obcí či majú záujem, v prípade kladnej odpovede, musia aj oni 

prispievať vo svojom podiely. Mesto nezahrnie do svojho rozpočtu plný podiel na free zónu.  

 

  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť plán 

hospodárenia na rok 2017 pre Mestské televízne štúdiu Rožňava s.r.o. 

  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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4. VYPÍSANIE VEREJNO - OBCHODNEJ SÚŤAŽE  NA ZEFEKTÍVNENIE VÝROBY TEPLA VO 

VŠEŠPORTOVOM AREÁLI V ROŽŇAVE 

Technické služby mesta Rožňava ako správca majetku vo vlastníctve mesta Rožňava 

predkladali materiál s návrhom na riešenie zefektívnenia výroby tepla na VŠA na prejednanie 

Finančnej komisii dňa 09.06.2016. Na rokovaní MZ v Rožňave dňa 29.09.2016 bol Uznesením 

č. 149/2016 materiál na návrh p. poslanca Ing. Karola Kováča stiahnutý z rokovania.   

Návrh na riešenie uvedenej problematiky je opätovne predložený a to z nasledovných 

dôvodov : 

- jestvujúci kotol je opotrebovaný, (za mesiace 12/2016 a časť 01/2017 počas zimnej 

prevádzky, bola potrebná 3x oprava) 

- na letnú sezónu (ohrev vody) je nevyhnutné, aby boli kotol a distribučné siete vymenené 

Súčasťou materiálu je aj štúdia zefektívnenia výroby, distribúcie a využitie tepla. 

Finančná komisia na rokovaní materiálu dňa 09.06.2016 zaujala nasledovné stanovisko: 

„odporučila MZ schváliť demontáž kotlov 2 x 880 kW, nové dvojkotlové zariadenie plus 

rekonštrukciu distribučných sietí plus termoreguláciu s tým, že 25 tis. zaplatiť v roku 2016 

a zvyšok splácať prostredníctvom kapitálového úveru v roku 2017, resp. dodávateľského podľa 

vysúťažených podmienok. Plachtu na zakrytie bazénov 1 150 m² zakúpiť ešte pred letnou 

sezónou z vyčlenených fin. prostriedkov 25 tis.“    

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

vypísanie verejno-obchodnej súťaže na zefektívnenie výroby tepla vo Všešportovom areáli 

v Rožňave a to nasledovne: demontáž jestvujúcich kotlov, nové dvojkotlové zariadenie, 

rekonštrukciu distribučných sietí, termoreguláciu. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

5. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO ROŽŇAVA - ŽIADOSŤ O SÚHLAS SO 

ZARADENÍM KATOLÍCKEJ MATERSKEJ ŠKOLY BL. ZDENKY, KÓSU SCHOPPERA 22 

V ROŽŇAVE DO SIETE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR A JEJ NÁSLEDNÝM ZRIADENÍM 

OD 1.9.2017 

Ing. Ivan Nemčok uviedol, že dňa 25.1.2017 bola doručená žiadosť Rímskokatolíckej 

cirkvi – Biskupstvo Rožňava, ako budúceho zriaďovateľa, o súhlas so zriadením Katolíckej 

materskej školy bl. Zdenky v Rožňave. Biskupstvo Rožňava je v meste Rožňava už 

zriaďovateľom plnoorganizovanej Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého 

a plánovaná materská škola bude umiestnená v jej adaptovaných priestoroch na adrese Kósu 

Schoppera 22.     

Súhlas obce je v zmysle §16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, povinnou prílohou žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport SR 

o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorú ministerstvu 

predkladá zriaďovateľ tejto materskej školy. 

 

Kračún – vyvolá to finančný nárok od mesta do budúcnosti? 

Nemčok - áno od januára, budú nám navýšené podielové dane a z tých sa následne vyplatí 

v zmysle platného VZN danej škôlke podiel.  

Primátor – momentálne prebieha rekonštrukcia MŠ Vajanského, čím sa nám zvýši do budúcna 

možnosť umiestnenia viacej detí do tried, tak aby sme ich v budúcnosti naplnili.  
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Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť so 

zaradením Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava do siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a jej následným zriadením od 1.9.2017 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

6. UDELENIE OCENENÍ NAJÚSPEŠNEJŠÍM ŠPORTOVCOM, ŠPORTOVÝM KOLEKTÍVOM ZA 

ROK 2016 A ZA DLHOROČNÚ PRÁCU V OBLASTI ŠPORTU – VETERÁN 

Erika Švedová uviedla, že v rámci osláv Dni mesta sa každoročne udeľujú ocenenia 

najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – 

veteránom. Oceňovaní sú občania, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých 

športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.  

Na základe výzvy boli predložené návrhy na 6 najúspešnejších športovcov kategória deti 

a mládež, 4 návrhy na dospelých, 3 návrhy na najúspešnejší športový kolektív kategória deti 

a mládež, 2 návrhy na najúspešnejší športový kolektív kategória dospelých a za dlhoročnú prácu 

v oblasti športu – veterána bol predložený 1 návrh. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť   

udelenie ocenení najúspešnejším športovcom za rok 2016 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu 

V zmysle uznesenia komisie školstva. 

  

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

7. ZRUŠENIE UZNESENIA MZ V ROŽŇAVE ČÍSLO 151/2001 ZO DŇA 04.07.2001 – NÁVRH 

JUDr. Judita Jakobejová uviedla, že MZ uznesením č. 151/2001 schválilo členstvo 

Mesta Rožňava v Regionálnej rozvojovej agentúre Rožňava s výškou členského príspevku 1,00 

Sk na obyvateľa.   

       Napriek predmetu činnosti, hlavným cieľom a programu RRA táto neoslovila Mesto 

Rožňava k spolupráci na žiadnom projekte a členstvo nie je pre Mesto Rožňava žiadnym 

prínosom.  

 Okrem platenia členského, mesto nemá žiadny osoh z členstva v tejto agentúre. Pri 

odchode z členstva, členské poplatky sa vysporiadajú v zmysle stanov agentúry.  

 

Primátor – odkedy ja som primátorom žiadna spätná väzba nebola, napriek tomu, že som ich 

vyzýval k spolupráci. Mali sídlo v budove RPIC, kde má mesto podiel, boli z týchto priestorov 

vypovedaný, nakoľko si nájom neplatili a do dnes majú dlžobu na nájomnom v RPIC. 

Beke – nechcem ich obhajovať, od roku 2001 bola v minulosti nejaká spolupráca, ktorá bola 

prerušená po spojení mesta Rožňava a mesta Dobšiná.  

Kračún – na zakladateľskej listine nájde moje meno, bolo to z podnetu vlády, bol som vyzvaný 

ako bývalý bankár na založenie danej spoločnosti. Robili sa vtedy kurzy pre začínajúcich 

podnikateľov. Bol som preškolený vo Francúzsku, po návrate som vypracoval učebné osnovy 

a následne sme preškolili viacerých podnikateľov a vypracovali vyše 200 projektov, ktoré boli 

následne mnohé skopírované. Výhodné bolo to, že mali napojenie na Ministerstvo hospodárstva, 
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bolo to cielené na finančne slabšie oblasti Slovenska. Ak by táto agentúra keby plnila naďalej 

školenie občanov a ich koordináciu pri ich činnosti bola by fungovala výborne. Organizácia sa 

po mojom odchode začala organizovať skôr na akcie nehmotného charakteru, miesto toho aby 

spájala drobných podnikateľov.  

Kontrolórka – oni sa schádzali v začiatkoch zástupcovia okolitých obcí, kde sa mali aj 

vyúčtovávať akcie. Neskôr to upadalo.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zrušenie uznesenia MZ v Rožňave č.151/2001. 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

8. ROČNÁ ZMLUVA O DIELO Č. 131/2016 UZAVRETÁ MEDZI MESTOM ROŽŇAVA A  FIRMOU 

BRANTNER GEMER S. R. O. NA ZBER, PREPRAVU, ZHODNOCOVANIE ALEBO 

ZNEŠKODŇOVANIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV – 

ROK 2016 VYHODNOTENIE PLNENIA 

Ladislav Šalamon uviedol, že oproti minulému roku sme zaznamenali nárast produkcie 

tak odpadu zneškodňovaného skládkovaním, ale aj nárast biologicky rozložiteľného odpadu. 

Nárast zaznamenali separovane zbierané zložky odpadu. 

Plánovaný rozpočet na rok 2016 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady činil  

815 605 € a skutočnosť je 824 678 €, čo predstavuje prekročenie o 9 073 € a 1,11 % 

prekročenie. 

Príčiny prekročenia rozpočtu sú objektívne, nakoľko došlo k zvýšenému nárastu tvorby 

komunálnych odpadov – biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a parkov. 

Plán bol na rok 2016 600 t/rok a skutočnosť činila 1 034 t/rok. Ďalšou príčinou prekročenia bola 

aj zvýšená frekvencia vývozu malých kontajnerov v severnej časti mesta, v garážovej dedine 

pod Vargovým polom, a taktiež vývoz veľkoobjemových kontajnerov z časti Rožňavská baňa – 

sociálne byty a aj veľkoobjemového kontajnera na ulici Kúpeľnej. 

 Na základe uznesenia MZ z roku č. 55/2016 boli v ukladacej časti schválené nasledovné 

merateľné ukazovatele ohľadom vyhodnoteniu Ročnej zmluvy za nakladanie s KO a DSO rok 

2016: 

- V prípade tvorby zmesového komunálneho odpadu zníženie jeho množstva v roku 2016 

o 3,50 % oproti roku 2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 6 825 t a v roku 2016 to bolo 

6 477 t, čo predstavuje pokles o 5,40 %. 

- V prípade tvorby papiera a lepenky zvýšenie jeho množstva v roku 2016  o 3 % oproti 

roku 2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 472 t a v roku to bolo 2016 to bolo 581 t, čo 

predstavuje nárast o 23,09 %. 

- V prípade tvorby skla navýšenia jeho množstva v roku 2016 o 2 % oproti roku 2015. 

Skutočnosť v roku 2015 bola 141 t a v roku 2016 to bolo 153 t, čo predstavuje nárast 

o 8,51 % 
- V prípade tvorby plastov zvýšenie jeho množstva v roku 2016 o 5 % oproti roku 2015. 

Skutočnosť v roku 2015 bola 91 t a v roku 2016 to bolo 95 t, čo predstavuje nárast 

o 4,39 %. 

 Počas roku 2017 je potrebné dôsledne kontrolovať okolnosti tvorby drobného stavebného 

odpadu a aj poskytovanie zberných nádob na tento odpad. Taktiež kontrolovať zanášanie 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad a priebežne monitorovať ich objemové využitie 

a zároveň  minimalizovať počet vývozov málo zaplnených zberných nádob.  
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 Za účelom minimalizácie nákladov je potrebné klásť dôraz na optimalizáciu počtu, 

objemu, ako aj rozmiestnenia zberných nádob na zmesový komunálny odpad, najmä 

u právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie s cieľom znižovať tvorbu 

zmesového komunálneho odpadu dôslednejším separovaním.  

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie vyhodnotenie plnenia 

ročnej zmluvy o dielo č. 131/2016 na vedomie. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

9. KONCEPCIA OPRÁV A REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV NA ROK 2017 

Ladislav Šalamon uviedol, že uznesením MZ č. 234/2016 bola schválená koncepcia 

opráv a rekonštrukcia chodníkov na rok 2017 v meste Rožňava podľa predloženého návrhu 

a podľa finančných možností s tým, že v pamiatkovej zóne mesta bude vykonaná povrchová 

úprava chodníkov zámkovou dlažbou a následne bolo uložené: 

1. stanoviť poradie opráv chodníkov na rok 2017 – návrh poradia opráv chodníkov je očíslovaný 

v tabuľkovej časti v poslednom stĺpci tabuľky. 

2. vypracovať koncepciu opráv chodníkov s tým, aby bola v nej obsiahnutá väčšia časť mesta, 

rozdelenie chodníkov, na povrchovú úpravu ktorých sa použije asfalt a zámková dlažba, 

budovanie nových chodníkov do budúcna a riešením nakladania a vykladania detí pred školami 

na území mesta – návrh rozdelenia chodníkov a ich povrchové úpravy sú vyznačené 

v tabuľkovej časti. Riešenie nakladania a vykladania detí pred školami – je potrebné vyhotoviť 

odstavné plochy zámkovou dlažbou pred ZŠ Zlatá a ZŠ Pionierov v Rožňave a to v úsekoch kde 

momentálne z nedostatočných parkovacích miest vedľa existujúcich chodníkov vo verejnej 

zeleni odstavujú vodiči svoje osobné motorové vozidlá na nevyhnutnú dobu pri vyložení svojich 

detí pred uvedenými základnými školami. 

Poradové číslo 12 v tabuľke „Chodník na ulici Krásnohorskej od Pohostinstva Pavan po 

železné schody – východ na Slnečnú ulicu“ nie je zaradené do poradia opráv, nakoľko v tomto 

prípade sa bude jednať o investičnú akciu zaradenú do rozpočtu na rok 2018, pretože je potrebné 

vyriešiť aj odvodnenie celej lokality. 

Na základe poverenia pána primátora v mesiaci december 2016 boli emailom oslovení 

všetci páni poslanci MZ, ohľadom čo najspravodlivejšieho zostavenia priority poradia opráv 

a rekonštrukcie chodníkov v meste Rožňava na rok 2017, aby zostavili poradie opráv podľa 

svojich predstáv. Nakoľko z ich strany do stanoveného termínu neboli predložené žiadne 

návrhy, z tohto dôvodu je predložený návrh pracovníkmi MsÚ. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov  na rok 2017 v meste Rožňava podľa predloženého 

návrhu a stanovenia poradia opráv chodníkov. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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10. PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK A SPOLUFINANCOVANIE 

PROJEKTU MESTOM ROŽŇAVA V PROJEKTE CYKLOCHODNÍKA Z ALEJE JÁNA PAVLA II. 

DO PRIEMYSELNEJ OBLASTI A VŠEŠPORTOVÉHO AREÁLU KÚPALISKA 

Ing. Jarmila Jánošíková uviedla, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program dňa 21.12. 2016 zverejnilo 

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity 

a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 

počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Mestské zastupiteľstvo dňa 

1.12.2016 súhlasilo s tým, aby mesto Rožňava bolo žiadateľom o nenávratné finančné 

prostriedky pre realizáciu tohto projektu. Dňa 7.12.2016 bolo na stránke mesta 

(www.roznava.sk) zverejnené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie 

na cyklochodník, ktorá je povinnou prílohou k uvedenej žiadosti. V súčasnosti sa rieši 

geometrický plán na predmetné pozemky, ktorý bude v súlade s projektovou dokumentáciou. 

Následne bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude zahŕňať oprávnené výdavky, zadefinované vo 

výzve. Na základe rozpočtu bude známa výška spolufinancovania, ktorá by mala byť minimálne 

5% z celkových oprávnených výdavkov. Uvedená výzva na predkladanie žiadostí je otvorená, 

pričom uzávierka 1. kola prijímania žiadostí je 21.3.2017, 2. kolo 21.6.2017, následne ďalšie 

hodnotiace kolá v 3-mesačných intervaloch. V prípade kompletizácie všetkých príloh by sme sa 

chceli zapojiť so svojou žiadosťou do 1. kola. V prípade, že oprávneným žiadateľom je mesto, 

jednou z povinných príloh je aj doklad o spolufinancovaní projektu, ktorým je v tomto prípade 

súhlas mestského zastupiteľstva so spolufinancovaním projektu.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť s tým, 

aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-

PO1-SC122-2016-15 pre projekt vybudovania cyklochodníka v meste Rožňava.  

Zároveň odporúča MZ schváliť spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP 

projektu vybudovania cyklochodníka v Rožňave“ vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, pričom konkrétna výška spolufinancovania bude 

upresnená. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

11. PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK A SPOLUFINANCOVANIE 

TEJTO ŽIADOSTI – REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. VAJANSKÉHO 

V ROŽŇAVE 

Ing. Eva Valentíková uviedla, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program dňa 6.12. 2016 zverejnilo výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, na 

zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10. 

Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce/mestá ako zriaďovatelia materských škôl. Mesto Rožňava 

sa do tejto výzvy má v pláne zapojiť s rekonštrukciou Materskej školy na ulici Vajanského. 

Rekonštrukciou MŠ Vajanského sa vytvorí príťažlivé prostredie, ktoré bude schopné 

udržateľne poskytovať kvalitné služby v oblasti predškolského vzdelávania. Cieľom projektu je 

zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2 nové triedy MŠ ako aj spoločenskú miestnosť pre 

všetky deti zariadenia. Po rekonštrukcii bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried (3 pôvodné a 

2 novovytvorené). 

Do projektu budú zahrnuté nasledovné aktivity:  
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Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmena dispozície, 

výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu. 

Rekonštrukcia pavilónu A je v zmysle výzvy podmienená rekonštrukciou areálu materskej školy. 

Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského 

mobiliáru. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť 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“. 

Zároveň odporúča MZ schváliť spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP 

s názvom „Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“ vo výške minimálne 5% 

z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP, maximálne však 25 000 €. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

12. ZALOŽENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ 

SLUŽBY KOORDINAČNÉ CENTRUM PRE ROZVOJ OKRESU ROŽŇAVA, N. O. 

Ing. Eva Valentíková uviedla, že dňa 14. septembra 2016 schválila Vláda Slovenskej 

republiky na svojom rokovaní v Rožňave Akčný plán okresu Rožňava (ďalej len „ AP“). 

Súčasťou AP sú systémové opatrenia na úrovni okresu, medzi ktorými je opatrenie A.2 Podpora 

založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu. Centrum je výkonným orgánom 

pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít okresu. Rovnako plní aj 

nasledovné funkcie: 

 sekretariát Rožňavskej rozvojovej rady , 

 koordinačná funkcia pri implementácii AP, 

 poradenstvo pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov, najmä z finančných 

zdrojov EŠIF,  

 poradenská a konzultačná činnosť v štádiu prípravy projektov a počas implementácie a 

monitorovania schválených projektov, 

 podpora vytvárania združení a sietí podnikateľov v kľúčových sektoroch, 

 podpora vytvárania spoločných projektov a iniciatív aktérov na území okresu, 

 prepájanie produktov a služieb do regionálneho produktového reťazca (napr. sieťovanie 

poskytovateľov rôznych služieb v cestovnom ruchu), 

 budovanie imidžu samospráv resp. celého územia okresu resp. regiónu, 

 PR aktivity, vrátane marketingu na podporu cestovného ruchu, 

 podpora sociálne zodpovedného verejného obstarávania, 

 vypracovanie Stratégie cestovného ruchu okresu Rožňava. 

Centrum zároveň buduje systému komunikácie Rozvojovej rady okresu Rožňava  

s obyvateľmi a médiami pre budovanie imidžu okresu Rožňava v súlade s cieľmi Akčného 

plánu, propaguje realizáciu cieľov Akčného plánu, činností samospráv, podnikateľského 

sektora, štátnej správy ako aj neziskového sektora. Zároveň motivuje ľudí k aktivitám, účasti na 

programoch a projektoch, ktoré zvýšia zamestnanosť, prispejú k vzdelávaniu, rozvoju ľudských 

zdrojov a sociálneho kapitálu, a najmä k samozamestnaniu a rozvoju podnikateľských aktivít v 

okrese. 
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Celkový rozpočet na fungovanie centra je v AP predpokladaný vo výške 570 000 €, 

z toho regionálny príspevok je vo výške 400 000 €. 

 

 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v € 

Priorita, opatrenie, kľúčová 

aktivita 
Celkom 2016 2017 2018 2019 2020 

A.2 Podpora založenia 

a budovania koordinačného 

centra pre rozvoj okresu  

400 000   90 000 126 000 100 000 84 000 

 

V súlade s § 13 ods. 1 Zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v platnom 

znení je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby subjektom územnej 

spolupráce a teda podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov 

v platnom znení môže byť prijímateľom podpory v okrese. 

Centrum je potrebné zriadiť ako neziskovú organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné 

služby aj z nasledovných dôvodov: 

- aby Rozvojová rada okresu Rožňava mala vytvorený svoj poradný orgán a sekretariát, 

- aby mohli byť implementované projekty, na realizáciu ktorých sú v schválenom rozpočte  

Akčného plánu okresu Rožňava plánované finančné prostriedky pre rok 2016 vo výške 

800 000 € a pre rok 2017 vo výške 1 100 000 €. 

Zakladateľmi organizácie sú mesto Rožňava a mesto Dobšiná. Organizácia nadobúda 

právnu spôsobilosť a stáva sa právnickou osobou zápisom do registra neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý vedie registrový úrad v Košiciach. 

Sídlo organizácie: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Súčasťou materiálu je aj Zakladacia listina a štatút neziskovej organizácie. 

 

Prednostka – zakladacia listina a štatút – vychádzali sme zo zákona, ktorý nám síce nedáva 

nejakú vôľu. Uvažovali sme okrem riaditeľa vytvoriť aj radu zakladateľov – nakoľko sa 

nezisková organizácia bude zakladať v spolupráci s mestom Dobšiná. Keď sa bude o niečom 

rozhodovať, bude potrebné aby to bolo schválené v oboch zastupiteľstvách. Po vyexpedovaní 

materiálov, bol v meste zástupca vlády pre menej rozvinuté okresy, ktorý nás upozornil ešte na 

nedostatky v zakladateľskej listine. Doplnili sme  ich do materiálu – ide o členov dozornej rady, 

ktorých si určí mesto Rožňava aj Dobšiná v počte 3. Ďalej ide o bližšie špecifikovanie 

kompetencií, bližšie sa špecifikovala pôsobnosť rady, volenie riaditeľa. Počas 4 rokov bude táto 

organizácia disponovať so sumou 400 tis. € a preto sme toho názoru, že nie je vhodné aby túto 

organizáciu kontrolovala len 1 osoba, ako to prikazuje zákon. Je potrebné zvážiť či ich bude 3 

alebo 5. Členstvo je dobrovoľné, nepatrí odmena za túto činnosť v dozornej rady. V časti 

majetku je upravili, možnosť podnikania neziskovej organizácie, ktorej to zákon zakazuje 

pokiaľ využíva štátny príspevok. Toto bude možné až po roku 2020. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť s tým, 

aby mesto Rožňava v spolupráci s mestom Dobšiná založilo neziskovú organizáciu Koordinačné 

centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.  

Zároveň odporúča MZ schváliť: 

- Peňažný vklad mesta Rožňava vo výške 1 000 € na založenie neziskovej organizácie 

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu, n.o. 

- Zakladaciu listinu o založení neziskovej organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z.z.  

- Štatút neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj okresu, n.o. 
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Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

13. VYDÁVANIE NOVÍN ROŽŇAVČAN V RÁMCI GEMERSKÉHO ECHA V ROKU 2017 

PaedDr. Janka Mičudová uviedla, že samospráva mesta pokladá informovanosť občanov 

za svoju prioritu. Využíva na to jednak webovú stránku mesta, rozhlas, rožňavskú televíziu a od 

septembra 2016 aj možnosť prostredníctvom príspevkov do Gemerského Echa, pomocou 

ktorého informuje aj tých občanov, ktorí nemajú internet a majú záujem sa dozvedieť o dianí 

v meste. V rámci Gemerského ECHA je vyčlenená časť pod názvom ROŽŇAVČAN. V tejto 

časti sa začali uverejňovať príspevky týkajúce sa života v meste z rôznych oblastí kultúrneho, 

spoločenského a športového života, z aktivít samosprávy, zasadnutí MZ a podobne. Mesto 

zodpovedá obsahovo len za časť ROŽŇAVČAN, ostatné informácie uverejnené v Gemerskom 

ECHU sú v réžii vydavateľstva.  

Doposiaľ noviny vychádzali pre Rožňavčanov 1- krát mesačne a sú úplne zdarma. 

Distribuujú sa teda bezplatne prostredníctvom pošty v objeme 7 500 výtlačkov pre občanov 

mesta. Mesto Rožňava takto formou inzercie v týchto novinách – v časti nazvanej Rožňavčan 

má možnosť priniesť zaujímavé čítanie pre občanov mesta, ktorí si túto formu informácií veľmi 

pochvaľujú.  

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu pripravuje jednotlivé aktuálne príspevky pre 

dané časové obdobie realizácie podujatí v meste, v ktorých informuje občanov o udalostiach, 

ktoré sa v  meste udiali v priebehu mesiaca a oznamuje občanom, čo všetko môžu očakávať 

v blízkej budúcnosti. Noviny boli doposiaľ hradené z rozpočtu kultúry (cena za 1 stranu A3 bola 

120 eur s DPH). Od septembra do januára vrátane vyšlo už 5 čísel. 

Po pracovnom stretnutí s predstaviteľmi vydavateľstva dochádza v roku 2017 k určitým 

zmenám, čo sa týka rozsahu strán v novinách a s tým súvisiacim financovaním jednotlivých 

strán. Po zvážení skutočnosti, či bude samospráva tieto noviny financovať aj v roku 2017 je 

potrebné zahrnúť do rozpočtu mesta finančnú čiastku, akú si financovanie novín vyžiada. 

Uvažujeme o rozsahu 4 strán (1 strana cca 120 eur s DPH) 1 krát mesačne, čo spolu za 10 

mesiacov činí čiastku 4 800 eur. 

 Zástupca spoločnosti Petit Press predstavil individuálnu ponuku pre pokračovanie 

vydávania týchto novín, v rámci ktorých by sme mali pravidelne vyčlenenú štvorstrannu. Tieto 

noviny sa tlačia v Bratislave, kde máme vlastnú tlačiareň a sú distribuované do domácnosti 

prostredníctvom Slovenskej pošty. Takúto ponuku – grafika, tlač, distribúcia – si nemyslím, že 

by v tejto cenovej hladine dokázal ešte niekto ponúknuť. Obsah tlače je plne v réžii mesta.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

v rozpočte mesta na rok 2017 sumu 480 €/mesačne na vydávanie novín Rožňavčan v rámci 

Gemerského ECHA v rozsahu 4 strán a z toho 1 strana v maďarskom jazyku.  

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  
Zdržal sa: 1 - Zoltán Beke 

 

 

14. OBČIANSKE ZDRUŽENIE BUDÍČEK – PRIAMY PRENÁJOM POZEMKU MESTA 

JUDr. Angelika Szakalová uviedla, že MZ uznesením č. 258/2013 schválilo zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu časti pozemku mesta v k.ú. Rožňava za účelom umiestnenia hracej 
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zostavy o výmere upresnenej geometrickým plánom bezodplatne na dobu 10 rokov v prospech 

nájomcu, s tým, že po uplynutí doby 10 rokov sa hracia zostava prevedie bezodplatne do 

majetku mesta, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Z dôvodu, že výstavba 

detského ihriska je už realizovaná a fyzicky bola ukončená ešte v roku 2015, bolo Občianske 

združenie Budíček vyzvané, aby predložilo geometrický plán, v ktorom mal byť vyznačený 

rozsah vecného bremena a aby sa dostavili k podpísaniu Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Na základe tejto výzvy nás listom zo dňa 15.12.2016 požiadalo Občianske združenie 

Budíček o prehodnotenie vzťahu týkajúceho sa časti parcely č. KN C 4038/1 v rámci stavby 

„Rekonštrukcia detského ihriska Juh“, nakoľko v časti tejto parcely sa nachádza detské ihrisko, 

ktoré je využívané širokou verejnosťou mesta Rožňava a to hlavne deťmi. 

Žiadajú, aby mesto dalo túto parcelu do výpožičky, alebo prenajalo časť tejto parcely za 

nájom 1,-€/rok. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, 

parc. č. KN C 4038/1 zastavaná plocha s celkovou výmerou 87 m² na realizáciu stavby „ 

Rekonštrukcia detského ihriska Rožňava Juh“ pre Občianske združenie BUDÍČEK, 

Krásnohorská 1, 048 01 Rožňava na dobu 10 rokov podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb., z dôvodu, že detské ihrisko je využívané širokou verejnosťou mesta,  to hlavne deťmi, 

zabezpečiť vypracovanie: 

1. Nájomnej zmluvy kde nájomné za užívanie predmetu zmluvy je stanovené vo výške 1,-

€/rok 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

15. SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. - PRIAMY PRENÁJOM POZEMKU MESTA NA UMIESTNENIE  

POŠTOVEJ A ODKLADACEJ SCHRÁNKY 

JUDr. Angelika Szakalová uviedla, že medzi mestom Rožňava a Slovenskou poštou, a.s. 

je uzavretá zmluva o nájme nehnuteľností, kde prenajatý pozemok využíva za účelom 

umiestnenia 10-tich kusov odkladacích schránok pre poštových doručovateľov.  

 Listom zo dňa 08.12.2016 nás Slovenská pošta, a.s. požiadala o udelenie súhlasu 

vlastníka na umiestnenie ešte jednej odkladacej a poštovej schránky bezodplatne. Jej 

prenajímaná výmera by bola 1m². Schránka bude umiestnená v II. zóne, na Čučmianskej ulici č. 

1, Rožňava. 

 V zmysle § 9a, odst.8 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. mesto môže prenajať predmetné 

pozemky priamym prenájmom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MZ 

rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 Osobitným zreteľom v tomto prípade môže byť skutočnosť, že sa zjednoduší služba pre 

občanov. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

prenájom pozemku mesta v k.u. Rožňava, časti parcely parc.č. KN C 875/467, 1 m², na dobu  

neurčitú pre Slovenskú poštu, a.s., podľa § 9a) ods.9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že 

sa zjednoduší služba pre občanov, za cenu v zmysle zásad, vypracovať dodatok k NZ. 
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Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

16. „ĎUROVA CHATA“ – INFORMATÍVNA SPRÁVA A NÁVRH NA RIEŠENIE 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že MZ uznesením č. 220/2016 uložilo zriadiť komisiu 

zloženú zo zamestnancov mestského úradu, Komisie finančnej, podnikateľskej a správy 

mestského majetku a Komisie, výstavby, územného plánovania, životného prostredia 

a mestských komunikácií za účelom obhliadky objektu „Ďurova chata“, zistenia skutkového 

stavu a určenia ďalšieho postupu. 

 Dňa 10. 1. 2017 primátor mesta vymenoval komisiu v zložení Ing. Peter Marko 

(predseda), Mgr. Juraj Halyák, Ján Lázár, Ing. Erika Šmelková, Ing. Bohuš Hudaček a Ing. arch. 

Peter Bischof. 

 Komisia vykonala obhliadku chaty dňa 24. 1. 2017. V úradnom zázname z obhliadky sa 

uvádza: 

 „Jednopodlažná prízemná budova s valbovým krovom, čiastočne podpivničená, 

v zanedbanom stave. V havarijnom stave stropy, ktoré je potrebné kvôli bezpečnosti zbúrať! 

Nosná konštrukcia strechy je v pomerne zachovalom stave, škridly miestami chýbajú. Nosné 

obvodové murivá sú čiastočne navlhnuté bez viditeľných statických porúch. Omietky zvetralé, 

popraskané, chýbajúce resp. poškodené výplne okenných aj dverných otvorov. Nášľapné vrstvy 

podláh sú poškodené. Navrhujeme ponúknuť na predaj formou obchodnej verejnej súťaže, 

v prípade neúspešnej súťaže zbúrať. Je potrebné zamedziť vstupu do objektu nepovolaným 

osobám!“ 

 Z obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia. 

 

Marko – bol som členom komisie, ktorá vykonala obhliadku. Je to prekrásne prostredie, keby 

bola chata v inom stave, v živote by som nepovedal, že ju zbúrať. Po dlhej debate som dospel 

k názoru, že je chatu potrebné zabezpečiť pred vniknutím nepovolaných osôb. Chata je 

v celkom dobrom stave, jediným nebezpečenstvom je tam prehnitý strop v jednej miestnosti. 

Môj názor je chatu zrekonštruovať a prenajímať pre Rožňavčanov. Ide o prekrásne prostredie.  

Gorgei – pokiaľ je možné netreba ju zbúrať. Pokiaľ by sa strecha opravila a zabezpečili sa 

vstupy, a dať tomu čas a postupne ju opravovať.  

Marko – na komisii výstavby odznela aj informácia, že koncom 90.rokov bol vypracovaný aj 

projekt k tejto chate. Rozprával som z projektantom, ktorý nenamietal oživiť tento projekt. 

Mesto má svojho rozpočtára, ktorý nech urobí kalkuláciu. Nikde nie je napísané, že 

v budúcnosti nemôže byť výzva, pomocou ktorej by sme ju vedeli opraviť.  

Beke – neberiem to za zlé, čo odznelo na zastupiteľstve. Malo to podstatu  čo tam odznelo, bolo 

to potrebné aby sa to dostalo do povedomia. Nehovorím, že to malo odznieť na zastupiteľstve, 

ale v minulosti táto lokalita mala pojem.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie informatívnu správu na 

vedomie a odporúča vykonať patričné kroky, ktoré by zamedzili ďalšiemu ničeniu chaty. Vyzvať 

arch. Tešlára k dodaniu projektu a nechať vypracovať rozpočtárom mesta orientačný rozpočet 

na zrekonštruovanie chaty.  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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17. PORIADOK ODMEŇOVANIA PREDSTAVITEĽOV VOLENÝCH ORGÁNOV MESTA ROŽŇAVA – 

NÁVRH NA DOPLNENIE 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že MZ uznesením č. 209/2016 súhlasilo s odmeňovaním 

členov dozorných rád obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta a členov 

dozorných komisií príspevkových organizácií mesta sumou 30 €/1 zasadnutie s účinnosťou od 

1. 1. 2017. 

 V prípade obchodných spoločností následne primátor mesta v pôsobnosti valného 

zhromaždenia uznesením rozhodol o uvedenom spôsobe odmeňovania členov dozorných rád. 

 Vzhľadom k tomu, že členmi dozorných rád a dozorných komisií sú výlučne poslanci 

mestského zastupiteľstva, je potrebné pristúpiť aj k doplneniu „Poriadku odmeňovania 

predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava.“ 

 Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov do pôsobnosti mestského zastupiteľstva patrí aj schvaľovať zásady 

odmeňovania poslancov. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

doplnenie Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava v § 1 ods. 1,     

§ 7a a § 8 ods. 1, 2 a 4  podľa predloženého návrhu.  

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, 

Ing. Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

18. ŠTATÚTY PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ROŽŇAVA – NÁVRH NA ZMENY 

A DOPLNENIE 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že MZ uznesením č. 209/2016 okrem iného schválilo 

zachovanie dozorných komisií príspevkových organizácií mesta. Ich členmi sú poslanci 

mestského zastupiteľstva.  

Na rozdiel od dozorných orgánov obchodných spoločností, ktorých právna úprava je 

zakotvená v Obchodnom zákonníku, dozorné orgány príspevkových organizácií obcí neupravuje 

žiaden právny predpis.  

Preto navrhujeme, aby im boli zverené podobné kompetencie, aké majú dozorné rady 

obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta a tieto boli obsiahnuté v štatútoch 

príspevkových organizácií. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné: 

1. doplniť čl. 4 „Orgány divadla a ich právomoci“ v Štatúte príspevkovej organizácie Mestské 

divadlo ACTORES Rožňava v odseku 1 nasledovne: 

„Orgánmi divadla sú: 

- riaditeľ 

- divadelná rada 

- dozorná komisia.“ 

 

2. doplniť čl. 4 „Orgány divadla a ich právomoci“ v Štatúte príspevkovej organizácie Mestské 

divadlo ACTORES Rožňava o odsek 9 a doplniť Štatút príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Rožňava o článok IVa. nasledovne: 
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Dozorná komisia 

Dozorná komisia je dozorným orgánom príspevkovej organizácie a má troch členov. 

Členov dozornej komisie volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

Dozorná komisia sa vyjadruje k: 

- návrhu rozpočtu, návrhu na zmenu rozpočtu a k plneniu rozpočtu príspevkovej 

organizácie 

- plánu hospodárenia príspevkovej organizácie 

- ročnej účtovnej závierke a výsledkom hospodárenia príspevkovej organizácie. 

Dozorná komisia je oprávnená nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných 

dokladov a kontrolovať tam obsiahnuté údaje. 

Na prijatie rozhodnutia dozornej komisie sa vyžaduje prítomnosť všetkých jej členov 

a za jeho prijatie musia hlasovať aspoň 2 členovia. 

 

Dodatok č. 3 k Štatútu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES Rožňava 

a čl. II. ods. 4 Štatútu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava síce obsahujú 

ustanovenia o dozornej komisii, majú však rozdielne znenie. Preto je potrebné ich zrušiť 

a vytvoriť rovnakú právnu úpravu dozorných komisií oboch príspevkových organizácií. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:  

1. doplnenie Štatútu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava o článok IVa. a 

vypustenie čl. II. ods. 4 podľa návrhu uvedeného v dôvodovej správe 

 

2. doplnenie Štatútu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES Rožňava v čl. 4 ods. 1 

a  o ods. 9 podľa návrhu uvedeného v dôvodovej správe a zrušenie Dodatku č. 3 k tomuto 

Štatútu. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

19. NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA POHĽADÁVOK MESTA A RIEŠENIE 

ŠKODY NA MAJETKU MESTA   

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že podľa § 13 ods. 2 „Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta“ upustiť možno od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky, t. j. takej, ktorej vymáhanie 

bolo bezvýsledné, resp. u ktorej by výťažok z vymáhania neuspokojil ani náklady na jej 

vymáhanie. 

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ na trvalé upustenie 

od vymáhania pohľadávky prevyšujúcej 1 000 € je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. 

V účtovnej evidencii sa nachádzajú pohľadávky, ktoré tvoria nedoplatky za nájomné a 

služby spojené s bývaním v obecných bytoch, ktoré boli prevzaté od 1. Rožňavskej a. s. 1. 8. 

2009. 1. Rožňavská, a. s. tieto pohľadávky prevzala od spoločnosti SPRAVBYT Rožňava s. r. o. 

v roku 1999. Nájomníci boli z týchto bytov deložovaní alebo sú zosnulí, pohľadávky sú 

nevymožiteľné. Byty, z ktorých boli nájomníci deložovaní, boli predané v dražbe s vyvolávacou 

cenou stanovenou znaleckým posudkom, čím mesto získalo nemalé finančné prostriedky. 

     Ide o nasledovné pohľadávky: 
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Nájomca Adresa Pohľadávka v € 

B. J. Mierová č.1 1548,06 

B. Š. Letná č.34 1267,51 

E. V. Čučmianska č.21 1233,39 

F. O. Kozmonautov č.1 1257,22 

F. V. Slnečná č.5 1187,74 

F. V. Edelényska č.1 1272,89 

K. M. Zakarpatská č.10 1431,83 

K. R. Čučmianska č.2 1086,24 

L. A. Edelényska č.3 1535,05 

R. Ľ. Kozmonautov č.11 1885,58 

R. A. Zakarpatská č.8 1252,54 

Š. A. Mierová č.13 1922,16 

Š. E. Čučmianska č.19 1414,51 

T. J. Slnečná č.5 1572,94 

B. A. Edelényska č.3 2518,16 

B. A. Čučmianska č.22 1841,34 

B. J. Jovická č.62 2326,09 

G. L. Jovická č.52 1027,86 

G. M. Rožň. Baňa č.175 2807,86 

Š. E. Zakarpatská č.11 2587,31 

T. Š. Kozmonautov 1 2289,25 

T. Š. Krátka č.30 1529,03 

SPOLU                    36 794,56 

 

Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2017 

odporučila vyššie uvedené pohľadávky odpísať z účtovnej evidencie mesta. 

Podľa § 17 ods. 2 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ o riešení škôd spôsobených 

na majetku mesta rozhoduje na návrh škodovej komisie mestské zastupiteľstvo, ak hodnota 

škody spôsobenej na majetku mesta predstavuje sumu vyššiu ako 1 000 €.  

 

Mestské zastupiteľstvo dňa 1. 12. 2016 zrušilo svoje uznesenie č. 237/2011, ktoré nebolo 

možné realizovať, v dôsledku čoho vznikla mestu škoda vo výške 2 572 €. 

Spoločnosť Delta Investment & Development Corporation Slovakia, s. r. o. požiadala 

dňa 11. 5. 2011 mesto Rožňava o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru 

„Obytný súbor Kaskády Rožňava“ v lokalite Rudňanský kopec a dňa 13. 6. 2011 požiadala 

o obstaranie Zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Rožňava. 

 

 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 237/2011 schválilo obstaranie Zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Rožňava (ďalej len „ZaD ÚPN mesta“) k investičnému zámeru „Obytný 

súbor Kaskády Rožňava“ v západnej časti mesta, v lokalite Rudňanský kopec za podmienky, že: 

1. Žiadateľ o ZaD ÚPN mesta uzavrie s mestom Rožňava zmluvu, ktorou sa zaviaže, že uhradí 

všetky náklady súvisiace so ZaD ÚPN mesta tak, že výber zhotoviteľa a obstarávateľa ZaD 

mesta bude realizovaný verejným obstarávaním. 

2. Investor stavby bude znášať všetky finančné nároky, počnúc obstaraním ZaD ÚPN mesta, 

končiac prevádzkovaním celého navrhovaného obytného súboru, vrátane inžinierskych sietí. 

3. Žiadateľ o ZaD ÚPN mesta sa zaviaže, že predmetom výstavby nebudú byty nižšieho 

štandardu a kategorizáciu bytov počas výstavby nebude meniť, bude ich realizovať v súlade 

s predloženou projektovou dokumentáciou. 

 Dňa 30. 9. 2011 sme uzatvorili zmluvu o dielo s Ing. arch. Ľubicou Galajdovou, ktorá sa 

zaviazala, že vypracuje územnoplánovaciu dokumentáciu za odmenu 580 €. 
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 Dňa 23. 2. 2012 sme uzatvorili mandátnu zmluvu s Ing. arch. Ľubomírom Polákom na 

obstarávateľské úkony pre Zmeny a doplnky č. 3/2012 Územného plánu mesta Rožňava 

k investičnému zámeru „Obytný súbor Kaskády – Rudňanský kopec“ za odmenu 1 992 €.  

 Dňa 17. 8. 2011 sme so žiadateľom uzavreli „Zmluvu o budúcej zmluve o úhrade 

nákladov spojených so zmenami územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava“, v ktorej sa 

žiadateľ zaviazal, že uzatvorí s mestom konečnú Zmluvu o úhrade nákladov spojených 

s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie a obstarávateľskej činnosti k investičnému 

zámeru „Obytný súbor Kaskády Rožňava“ do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie 

zmluvy. Napriek viacerým výzvam žiadateľ ani jeho právni nástupcovia s mestom konečnú 

zmluvu neuzatvorili. 

 Podľa údajov obchodného registra jediným spoločníkom žiadateľa bola obchodná 

spoločnosť so sídlom na ostrove Seychely. Jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť Hayes, s. 

r. o. a potom spoločnosť Camden, s. r. o., ktorá vznikla zlúčením 25 spoločností s r. o. Poštové 

zásielky adresované týmto subjektom sa vrátili s poznámkou „adresát neznámy.“ Dňa 9. 4. 2016 

bola spoločnosť Camden, s. r. o. z obchodného registra vymazaná. 

Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2017 

konštatovala, že škodu nezavinili zamestnanci mesta a odporučila ju odpísať z účtovnej 

evidencie mesta. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť: 

1. s trvalým upustením od vymáhania pohľadávok v celkovej výške 36 794,56 eur,        

uvedených v dôvodovej správe,  

2. s riešením škody na majetku mesta vo výške 2 572,- eur, uvedenej v dôvodovej správe,  

podľa odporúčania Škodovej komisie pri Mestskom úrade v Rožňave.  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

20. VZN O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA ROŽŇAVA – NÁVRH 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že poskytovanie dotácií z verejných zdrojov patrí medzi 

často diskutované témy ako na úrovni územnej samosprávy, tak aj na celoštátnej úrovni.  

V súčasnosti platné VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Rožňava bolo schválené v apríli 2013. Po takmer 4 rokoch vzišla potreba prijatia novej právnej 

úpravy, a to jednak z dôvodov poznatkov získaných z aplikačnej praxe tejto právnej normy, ako 

aj z dôvodov niektorých legislatívnych zmien. 

Návrh nového VZN okrem formálnych zmien či právneho spresnenia niektorých 

ustanovení obsahuje najmä tieto zmeny: 

- nová výstižná definícia pojmu „projekt“ 

- z prijímania dotácií sú vylúčené právnické osoby, ktorým bol uložený trest zákazu 

prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie (podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

- Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu bude môcť na základe odôvodnenej 

žiadosti povoliť výnimku časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých 

mestom v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie 

- zavádza sa povinnosť prijímateľa dotácie vynaložiť na realizáciu projektu zdroje vo 

výške minimálne 20 % z celkového rozpočtu projektu 
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- v 1 žiadosti možno žiadať dotáciu len na 1 projekt alebo činnosť na daný rozpočtový 

rok 

- presne sa vymedzuje okruh žiadateľov o dotáciu, ktorým sa dotácia neposkytne 

a činností, na ktoré nie je možné použiť dotáciu 

- určujú sa nové kritériá pre bodové hodnotenie žiadostí o dotáciu.   

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu stiahla materiál z rokovania 

a odporúča dopracovať VZN podľa nového zákona o športe. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

21. 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 – NÁVRH   

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov mesto určuje výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na potenciálneho 

stravníka – žiaka základnej školy. 

Finančné prostriedky na krytie výdavkov škôl a školských zariadení plynú z troch 

zdrojov – z podielových daní, vlastných príjmov škôl a školských zariadení a vlastných príjmov 

mesta, ktoré budú súčasťou rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019. 

Príloha č. 1 bola v prípade určenia výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školské 

zariadenia spracovaná v 3 alternatívach na základe údajov pre rok 2017, poskytnutých 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré slúžili ako podklad pre výpočet 

výšky hodnotového koeficientu pre jednotlivé kategórie.  

§6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. umožňuje obciam poskytnúť na žiaka 

cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča 

cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej 

školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa 

súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v cirkevných 

zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania 

finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 V prípade schválenia VZN s určením výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školské 

zariadenia podľa alternatívy A (vo výške 100 %) dôjde v rozpočte mesta k výpadku vo výške 

cca 45 500 € a podľa alternatívy B (vo výške 94 %) vo výške cca 22 700 €. 

 

 Povinnosť schváliť tento typ VZN obciam priamo ukladá § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 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 podľa predloženého návrhu 

a s určením výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školské zariadenia v prílohe č. 1 podľa 

alternatívy C – 88%  

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 1 -  Zoltán Beke 

Zdržal sa: 0 

 

 

22. VZN O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA – NÁVRH 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že VZN mesta Rožňava o zverejňovaní a vylepovaní 

plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom bolo schválené mestským 

zastupiteľstvom uznesením č. 267/2003 a bolo dvakrát novelizované. 

 S odstupom času vzišla potreba prijať nové VZN o vylepovaní plagátov na území mesta 

Rožňava z nasledovných dôvodov: 

- je potrebné spresniť administratívny proces v súvislosti s vylepovaním plagátov 

- vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane rieši samostatné VZN o 

vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej 

kampane na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula 

- upravia sa ceny za vylepenie plagátov 

- vzhľadom na zmeny názvu niektorých prevádzok a iné zmeny miestnych pomerov je 

potrebné v prílohe nariadenia upraviť umiestnenie niektorých výlepových plôch  

 

S návrhom nového VZN sa zaoberali orgány mesta v júni a novembri 2016. Mestské 

zastupiteľstvo uznesením č. 196/2016 stiahlo predložený návrh z rokovania.  

Dňa 13. 1. 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Mestského divadla ACTORES 

Rožňava so spracovateľom materiálu. Na základe tohto rokovania bol pripravený nový návrh 

VZN. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť VZN 

o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

23. NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MZ Č. 92/2014 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že MZ schválilo uznesením č. 92/2014 priame postúpenie 

výkonu práva poľovníctva na pozemkoch vo vlastníctve mesta s celkovou rozlohou 1 959 ha v 

poľovnom revíri č. 45 podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu č. 166/1994 zo dňa 

24.5.1994 pre Občianske poľovnícke združenie Rožňava, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ dlhodobo vykonáva právo poľovníctva na predmetných 

pozemkoch v súlade s právnymi predpismi a záujmami mesta za náhradu vo výške 1 €/ha/rok, t. 

j. celkom za 1 959 € ročne. 

 V súlade s týmto uznesením sme dňa 23. 5. 2014 uzatvorili s Občianskym poľovníckym 

združením Rožňava „Zmluvu o užívaní poľovného revíru č. 45 Rožňava“ na dobu určitú 15 

rokov.   
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 Na základe žiadosti mesta Rožňava ako splnomocneného zástupcu poľovných pozemkov 

začlenených do poľovného revíru č. 45 Rožňava a Lesov SR, š. p. Banská Bystrica ako 

splnomocneného zástupcu vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 

53 Volovec vydal Okresný úrad Rožňava – pozemkový a lesný odbor dňa 21. 10. 2016 

rozhodnutie, ktorým zmenil spoločnú hranicu uvedených poľovných revírov v k. ú. Nadabula 

tak, že odčlenil poľovné pozemky s výmerou 99,71 ha od poľovného revíru č. 53 Volovec 

a pričlenil ich k poľovnému revíru č. 45 Rožňava. 

Z pričlenených pozemkov pripadá na pozemky vo vlastníctve mesta podiel 31,49 %, čo 

predstavuje rozlohu cca 31,40 ha. Celková výmera poľovného revíru Rožňava po spomenutej 

zmene sa zvýšila na 2 340,71 ha, z čoho poľovné pozemky vo vlastníctve mesta majú výmeru   

1 990,40 ha.  

 Nadobudnutím právoplatnosti predmetného rozhodnutia Okresného úradu – 

pozemkového a lesného odboru stratilo platnosť predchádzajúce rozhodnutie o uznaní 

poľovných revírov. 

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak je v dotknutom poľovnom revíri užívanie 

revíru postúpené zmluvou, upraví sa užívanie poľovného revíru dodatkom k zmluve.  

Na uzatvorenie dodatku bolo na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov 

splnomocnené mesto Rožňava, zastúpené primátorom Pavlom Burdigom. 

Všetky náklady súvisiace so zmenou hranice poľovných revírov uhradilo Občianske 

poľovnícke združenie Rožňava. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť zmenu 

uznesenia MZ č. 92/2014 nasledovne: 

„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priame postúpenie výkonu práva poľovníctva      

na pozemkoch vo vlastníctve mesta s celkovou rozlohou 1 990,40 ha v poľovnom revíri č. 45 

Rožňava podľa rozhodnutia Okresného úradu Rožňava – pozemkového a lesného odboru č. OU-

RV-PLO-2016/010427-005-MAR zo dňa 21.10.2016 pre Občianske poľovnícke združenie 

Rožňava, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ dlhodobo 

vykonáva právo poľovníctva na predmetných pozemkoch v súlade s právnymi predpismi a 

záujmami mesta za náhradu vo výške 1 €/ha/rok, t. j. celkom za 1 990,40 €/ročne.“ 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

24. FOWER S.R.O. - ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA POZEMKU VO 

VLASTNÍCTVE MESTA 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že žiadosťou zo dňa požiadala spoločnosť FOWER 

s.r.o. o predaj pozemku mesta, ktorý sa nachádza v centre mesta na Ulici kvetnej v Rožňave, 

pred firmou žiadateľa, v blízkosti fontánky vo dvore budovy bývalého archívu. 

Vo svoje žiadosti uvádzajú: „Pozemok chceme využiť na postavenie polyfunkčnej budovy 

s prvkami modernej architektúry akceptujúci charakter daného územia – lokalita centra 

Námestia baníkov v Rožňave. Pri odsúhlasení predaja pozemku dôjde k odstráneniu dvoch 

stavieb, ktoré sú v dezolátnom a nevyhovujúcom stave. Dané stavby nezapadajú do charakteru 

historického centra Rožňavy.  

Pri odpredaji pozemku postavíme na vlastné náklady na pozemku mesta Rožňavy 

odstavné plochy na osobné motorové vozidlá a malý park so zeleňou, ktorý bude slúžiť všetkým 

občanom mesta Rožňava ako aj návštevníkov mesta Rožňava. 
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Presná plocha o ktorú máme záujem bude upresnená geometrickým plánom. Pri kúpe 

pozemku priamym zadaním budeme akceptovať znaleckú cenu pozemku a ostatné náklady 

s poplatkami na katastri. 

Súčasťou tejto žiadosti je aj priložená fotodokumentácia daného územia, ktorá poukazuje 

na nevyužitý a zanedbaný pozemok vo vlastníctve mesta Rožňava – viď príloha č. 2 a č. 3. 

 Pri odsúhlasení predaja pozemku a následne schválenia nášho zámeru dôjde k zvýšeniu 

atraktivity daného územia“. 

 

V  zmysle § 9a, odst.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. mesto môže predať predmetný 

pozemok priamym predajom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MZ 

rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V tomto prípade môže byť skutočnosť, že 

predmetný pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta s výmerou upresnenou geometrickým 

plánom, pre FOWER s.r.o., podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok 

bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého 

posudku. Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 

 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Mgr. Eva Gallová, Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 2 - Zoltán Beke, Árpád Görgei, 

Zdržal sa: 0 

 

 

25. J. PANČO A MANŽELKA -  PRIAMY PREDAJ POZEMKU MESTA POD POSTAVENOU 

GARÁŽOU 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že žiadosťou zo dňa 02.02.2017 nás požiadal p. J. 

Pančo s manželkou o predaj pozemku mesta, ktorý sa nachádza v garážovej lokalite „Pod 

svahom Vargového pola“. 

 Žiadatelia svoju žiadosť odôvodňujú tým, že sú vlastníkmi garáže, ktorá je postavená na 

uvedenej parcele. Garáž kúpil otec žiadateľa približne v roku 1971 v dobrej viere, že všetky 

náležitosti okolo predmetnej garáže sú vysporiadané. Až teraz pri kúpe susediacej garáže zistili, 

že ich pôvodná garáž nie je zapísaná na liste vlastníctva. 

Mesto predávalo v minulosti pozemky pod garážami za cenu vo výške 13,27 €/m2. 

V zmysle § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb. mesto môže predať predmetný 

pozemok priamym predajom, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu sa rozhodla materiál stiahnuť 

z rokovania a nepredložiť ho ani do MZ. Odporúča doložiť potrebnú dokumentáciu, ktorá 

podloží, že ide o legálnu stavbu a až potom sa bude venovať možnému odpredaju pozemku.  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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26. STEFE ROŽŇAVA, S.R.O. - ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PRENÁJMU POZEMKOV 

MESTA A ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA POZEMKY MESTA 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že žiadosťou zo dňa 16.01.2017 požiadala STEFE 

Rožňava s.r.o. o prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta z  dôvodu 

preukázania iného práva k pozemkom, na ktorých plánujú realizáciu líniovej stavby 

„Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105 – vetva II a prepojenie na okruh K-106„. 
 Parcely budú upresnené geometrickým plánom pri zameraní presnej trasy teplovodných 

rozvodov. Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného: 

- strpieť umiestnenie teplovodných rozvodov na slúžiacich pozemkoch, ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe 

a opravách predmetných sietí 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena 

 Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla za jednorazovú odplatu. Výška odplaty sa určuje 

dohodou. Vo výške odplaty musia byť zohľadnené náklady na zriadenie vecného bremena. Pri 

určení minimálnej výšky odplaty sa spravidla vychádza z nasledovného vzorca: cena pozemku 

za m2 X rozloha pozemku v m2  = minimálna výška odplaty. 

Po schválení predmetného vecného bremena bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena, ktorá je potrebná k vydaniu stavebného povolenia. Po fyzickom 

ukončení stavebných prác (uložení teplovodných potrubí) žiadateľ predloží geometrický plán, 

v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena. Na základe geometrického plánu sa 

vypracuje odborný posudok za účelom stanovenia ceny pozemku na zriadenie vecného 

bremena.  Podľa týchto podkladov bude vypočítaná výška jednorazovej odplaty a bude uzavretá 

konečná Zmluva o zriadení vecného bremena. 

V zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 

a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  sadzba nájomného za pozemky na vybudovanie, 

rekonštrukciu, údržbu inžinierskych sietí s výnimkou líniových stavieb vo verejnom záujme, na 

ktoré bolo uznesením MZ zriadené vecné bremeno vrátane plochy skládky vykopanej zeminy 

a dotknutej zelene, je vo výške 4,05 €/m2/rok. 

V zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. mesto môže prenajať predmetný 

pozemok priamym prenájmom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MZ 

rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancom. V tomto prípade je skutočnosť, že ide o líniovú 

stavbu vo verejnom záujme v súlade s energetickou koncepciou mesta a bude zriadené vecné 

bremeno t.z., odplata za jeho zriadenie bude zahŕňať nájomné za pozemky. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:  

1., zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta pre STEFE Rožňava, 

s.r.o., podľa § 9a) ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľ je investorom líniovej 

stavby vo verejnom záujme s názvom „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105 – vetva II 

a prepojenie na okruh K-106 Rožňava“, na ktoré bude zriadené vecné bremeno  

 

2., zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta a  strpieť uloženie teplovodného 

potrubia na slúžiacich pozemkoch  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup 

a vjazd na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe opravách predmetného 

teplovodného potrubia a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 

z vecného bremena, v prospech STEFE Rožňava, s.r.o., za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať 

žiadateľ. 
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Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

27. PREDAJ 1-IZBOVÉHO BYTU NA UL. SLNEČNEJ Č.4 V ROŽŇAVE FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že ide o voľný 1 – izbový byt č.17 o výmere 33,72 m2 

nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na Ul. slnečnej č.4 v  Rožňave zapísaného na LV 

č. 3753, vlastník mesto Rožňava. 

Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome Slnečná č.4,5,6, ktorý bol vo vlastníctve 

Pozemných stavieb Poprad a bol postavený v roku 1976. V marci 1998 na základe uznesenia 

MZ v Rožňave zo dňa 18.12.1997 a na základe súhlasu Ministerstva pre správu a privatizáciu 

národného majetku SR, zo dňa 2.2.1998 bolo prevedených z majetku  Pozemných stavieb 

Poprad, š .p. v likvidácii na Mesto Rožňava 13 bytov za symbolickú cenu 1,- Sk/byt. Boli to 

neodpredané byty, ktoré ostali v majetku Pozemných stavieb, š. p. v likvidácii po prevode 

vlastníctva bytov svojim nájomníkom v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva 

bytov a nebytových priestorov. Tieto byty boli v správe SPRAVBYTU Rožňava s.r.o. do roku 

1999 a od 1.1.2000 ich prevzala 1. RV a.s. Rožňava. Byty do roku 2003 sa postupne odpredali. 

Niektoré prevodom vlastníctva bytu v zmysle zákona 182/1993 Z.z. a byty po neplatičoch, ktorí 

boli deložovaní do sociálnych bytov na Rožňavskú Baňu boli predané formou aukcie. Ostal len 

vyššie uvedený byt, nakoľko jeho nájomca t.č. už nebohý nemal záujem ho odkúpiť. 

Nájomníkom predmetného bytu bol od roku 1987. 

      Nakoľko sa tento byt nachádza v odpredanom  bytovom dome nie je možné ho dať do 

ďalšieho prenájmu. V zmysle platného VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov 

a nakladaní s bytovým fondom mesta, byty uvedené v § 2  ods. 1 písm. e.) sa v prípade 

uvoľnenia predávajú podľa osobitných predpisov, t.j. podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov Z uvedeného dôvodu navrhujeme predmetný byt odpredať 

formou OVS za  cenu podľa Znaleckého posudku č.20/2017 zo dňa 1.2.2017 a to vo výške        

6 600 € vrátane spoluvlastníckeho podielu zo spoločných časti a zariadení domu a pozemku. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:  

1., predaj 1–izbového bytu č.17, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Ul. slnečnej č.4 

v Rožňave vrátane spoluvlastníckeho podielu zo spoločných časti a zariadení domu a pozemku 

formou OVS za cenu podľa Znaleckého posudku č.20/2017 za cenu 6 600 € 

2., podmienky OVS na predaj 1-izbového bytu č.17, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Ul. 

slnečnej č.4 v Rožňave vrátane spoluvlastníckeho podielu zo spoločných časti a zariadení domu 

a pozemku 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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28. PREDAJ POZEMKU FORMOU OVS 

28.1 P.ČECH -  NÁMIETKA VOČI PREDAJU POZEMKU MESTA A ŽIADOSŤ O PRIAMY 

PREDAJ POZEMKU MESTA 

28.2 C. MOTYKA,  CENTRUM MOTYKA – ORBÁN - ŽIADOSŤ O ZMENU NÁJOMNEJ 

ZMLUVY 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že: 

A/ MZ uznesením č.124/2016 schválilo predaj pozemku mesta o výmere upresnenej 

geometrickým plánom formou OVS za cenu podľa znaleckého posudku. Zároveň uložilo: 

1.   zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku 

2. vypracovať podmienky OVS 

3. vyhlásiť OVS na predaj pozemku mesta o výmere upresnenej geometrickým plánom 

s tým, že sa nebude posudzovať len cena, ale aj architektonický zámer na 

predmetnom pozemku 

   

  Podľa Geometrického plánu č.113/2016 predmetom predaja bude pozemok s výmerou 

370 m2 a podľa znaleckého posudku č.153/2016 je jeho hodnota vo výške 15 500 € (41,89 €/m2) 

V prílohe materiálu sú priložené podmienky OVS ako aj návrh kúpnej zmluvy na predaj 

pozemku. V návrhu kúpnej zmluvy je potrebné určiť výšku zmluvnej pokuty (Článok VI. 

ods.3). 

MZ uznesením č.194/2016 stiahlo z programu rokovania tento materiál. 

 

Materiál je opätovne predložený na rokovanie orgánov mesta s nasledovnými zmenami: 

Mesto objednalo nový geometrický plán na odčlenenie predávaného pozemku. Podľa 

Geometrického plánu č.3/2017 predmetom predaja bude pozemok s výmerou 350 m2. Zároveň 

tým istým geometrickým plánom je odčlenená novovytvorená parcela s výmerou 228 m2, na 

ktorú navrhujeme zriadiť vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu motorových vozidiel 

v prospech všetkých vlastníkov okolitých nehnuteľností.  

Ďalej navrhujeme, aby sa do podmienok OVS (bod 5.) doplnila povinnosť úspešného 

uchádzača v nasledovnom znení: 

Úspešný uchádzač sa v kúpnej zmluve zaviaže, že sa bude starať o verejné priestranstvo 

nachádzajúce sa v tesnej blízkosti predávanej nehnuteľnosti (ktoré bude v kúpnej zmluve 

vyšpecifikované), bude ho udržiavať v čistote a v stave, aby bol zabezpečený prejazd 

motorovými vozidlami a v  zimnom období bude odstraňovať sneh a poľadovicu. 

  

 

B/  Dňa 9.11.2016 bola doručená námietka voči predaju pozemku mesta od p. P. Čecha.  

 V námietke je uvedené nasledovné: 

„Podpísaný Peter Čech ako vlastník pozemkov parc.č. KN C 221/2,221/5,221/6,221/8 

221/9,222/1,222/3 a 2274/2 v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č.3038 podávam námietku proti 

plánovanému predaju pozemku  KN C 223/2, ktorý vznikol z časti pozemku KN E 2274/1 a KN C 

223 vo vlastníctve mesta Rožňava. Predajom tohto pozemku bude znemožnené zásobovanie 

predajní Polyfunkčného objektu na Krásnohorskej 1 (predajňa mäsových výrobkov VIJOFEL, 

poľské Minicentrum, Teta drogéria) a tiež predajne zdravotníckych potrieb na Krásnohorskej 3, 

ktoré sú zásobované denne nákladnými vozidlami do 7,5 t. Polyfunkčný objekt bol 

naprojektovaný, schválený a skolaudovaný tak, že všetky tieto predajné priestory budú 

zásobované týmto zadným vchodom, kde je nakladacia rampa na tento účel (v príloh prikladám 

záväzné stanovisko RÚVZ v Rožňave ku kolaudácií a Kolaudačné rozhodnutie). Zároveň cez 

pozemok určený na predaj vedie kanalizačná a vodovodná prípojka polyfunkčného objektu na 

Krásnohorskej 1, ktoré boli súčasťou projektu stavby polyfunkčného objektu a boli povolené 

a skolaudované mestom Rožňava. Ďalej bude sťažené vchádzanie a zásobovanie aj susedného 

dvora (obchodný dom Medek, predajňa parkiet a záložňa). Navrhujem, aby mesto Rožňava 

zrušilo predaj predmetného pozemku KN C 223/2 a najprv dalo legislatívne do poriadku 
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Normovú ulicu, ktorá je min. 30 rokov pravdepodobne neskolaudovaná, pretože podľa 

katastrálnej mapy je Normová ulica nikde celkom inde ako v skutočnosti (viď katastrálna mapa) 

 

K uvedeným námietkam uvádzame, že zásobovanie okolitých objektov bude 

zabezpečené, nakoľko je vynechaný priestor o šírke 6 m medzi predávaným pozemkom 

a susediacimi pozemkami. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava nám 

listom zo dňa 25.7.2016 zaslala stanovisko k existencii podzemných vedení. Do priloženej 

mapovej situácie informatívne zakreslili siete, ktoré majú v správe (príloha č.5). Nakoľko na 

liste vlastníctva nie je zapísaná žiadna ťarcha, nemáme vedomosti o tom, že by na predávanom 

pozemku mesta bola umiestnená vodovodná a kanalizačná prípojka vo vlastníctve žiadateľa.  

 

Zároveň žiadateľ požiadal o priamy predaj časti predmetného pozemku o výmere 

upresnenej geometrickým plánom. Uvádza, že nakoľko je vlastníkom susediacich nehnuteľností 

žiada o priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Navrhuje kúpnu cenu podľa 

znaleckého posudku navýšenú o percentá podľa návrhu MZ. Žiadateľ ďalej uvádza, že v prípade 

schválenia priameho predaja časti pozemku je ochotný predať časť svojho  pozemku o výmere 

55 m2 za 1,-€, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou Ul. štítnickej (príloha č.3). 

Nakoľko Ul. štítnická nie je miestnou komunikáciou pre mesto je tento pozemok nepotrebný. 

Materiál bol predložený na rokovanie orgánov mesta za účelom rozhodnutia 

opodstatnenosti uvedenej námietky voči predaja pozemku a schválenia zverejnenia zámeru 

priameho predaja časti pozemku pre p. Petra Čecha. 

MZ v Rožňave uznesením č.195/2016 stiahlo z programu rokovania tento materiál, preto 

je materiál opätovne predložený na rokovanie orgánov mesta. 

 

 

C/   Žiadosťou zo dňa 18.10.2016 požiadal Cyril Motyka, CENTRUM Motyka – Orbán 

o zmenu Nájomnej zmluvy č.16/94 zo dňa 23.9.1994. Predmetom tejto nájomnej zmluvy je 

prenájom pozemku o výmere 20 m2 na Ul. krásnohorskej pred pohostinstvom Baník na dobu 

neurčitú na umiestnenie typizovaného predajného stánku s pristavanou strieškou na predaj 

ovocia a zeleniny (časť z parc.č.KN C 223).  

V žiadosti je uvedené nasledovné: 

„Vzhľadom na neadekvátnu architektonickú úroveň vstupu do historického centra mesta 

ako aj hygienických požiadaviek na predaj, považujeme za potrebnú upraviť tento verejný 

priestor navrhovanými stavebnými úpravami: 

- nahradiť neupravenú plochu dláždenou plochou 

- osadiť nový prístrešok s predajnými pultmi s hygienickým zázemím 

- vytvoriť miesto pre prezentáciu kultúrnych, historických a prírodných daností mesta 

Rožňavy a blízkeho okolia 

- zriadiť dôstojné miesto pre príležitostnú prezentáciu a predaj výrobkov miestnych 

farmárov, remeselníkov a ľudových umelcov 

Keďže sa jedná o finančne a časovo náročnú investíciu navrhujeme možnosť dlhodobého 

prenájmu časti pozemku slúžiacej na podnikateľskú činnosť a časti pozemku slúžiacej ako 

manipulačné plochy prislúchajúcej k dočasnej stavbe (odstavné plochy a oddychové plochy), 

zároveň slúžiaca ako informatívna imaginárna brána do historického centra s 3D plastovou 

mapou a elektronickým informátorom o mesta Rožňava a blízkom okolí.“ 

 

Žiadateľ predložil architektonickú štúdiu s názvom „Úprava verejného priestranstva 

v križovatke Krásnohorskej ulice a Ulice zeleného stromu“. 

Zmenu nájomnej zmluvy navrhuje vo výmere prenajímaného pozemku z doterajších  20 

m2 na 370 m2 a v dobe nájmu z doby neurčitej na dobu určitú najmenej 10 rokov. Výška nájmu 

bude vypočítaná v zmysle Zásad na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta nasledovne: 
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- nájomné za pozemok pod prístreškom s pôdorysnými rozmermi cca 8x8 m bude 

podľa Čl.3, A. Pozemky v I. zóne, bod 3, písm.b) prevádzky obchodu a služieb vo 

výške 14,70 €/m2/rok ...........................64 x 14,70 = 940,80 €/rok 

- nájomné za zvyšný pozemok s výmerou 306 m2 bude Čl.3, A. Pozemky v I. zóne, 

bod 3, písm.c) manipulačné plochy prislúchajúce k dočasnej stavbe vo výške 4,46 

€/m2/rok.............................................370 x 4,56 € = 1 395,36 €/rok 

Celkový ročný nájom predmetného pozemku by bol vo výške 2 336,16 €. Tento výpočet 

nájomného sa bude upresňovať podľa spôsobu využitia pozemku, podľa toho aká výmera bude 

zastavaná stavbou a koľko sa bude využívať ako manipulačná plocha. V prípade schválenia 

uvedených zmien v nájomnej zmluve bude potrebné zrušiť uznesenie MZ č.124/2016 zo dňa 

6.7.2016, ktorým  bol schválený predaj pozemku mesta o výmere upresnenej geometrickým 

plánom formou OVS za cenu podľa znaleckého posudku. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 1.12.2016 uznesením 

č.195/2016 stiahlo z programu tento materiál a preto je predložený opätovne na zasadnutie MZ. 

 

JUDr. Martina Vnenčáková – právny zástupca p. Čecha – upozorňujeme na chybné vyjadrenie 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti – na danom pozemku je kanalizačné potrubie. Aj 

napriek novému vypracovaniu geometrického plánu, by mal p. Čech obmedzený prístup. 

Vypracovaním posudku na otáčanie sa nákladných automobilov (polomer otáčania), mali by 

problém so zásobovaním aj ostatné prevádzky. V minulosti mu bolo prisľúbené iné využitie 

daného objektu a priľahlých pozemkov. Mandát nemá problém s OVS, len v roku 2010 mu bolo 

umožnené vystavanie tejto polyfunkčnej budovy, a teraz by pri odpredaji sa do predajní v tejto 

budove nedostalo zásobovanie.  

Predseda – do akej miery sme zaviazaný polomerom otáčania nákladných automobilov 

súvisiace so zásobovaním predajní.  

Gorgei – súdnou cestou nemá čo riešiť, nemá žiadne zábrany, ktoré mu neumožňuje 

zásobovanie prevádzok. 

Zástupca primátora – je tu cítiť určitým spôsobom tlak, sú pripravené určité kroky zo strany 

mesta, ktorých sa môže aj on zúčastniť.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:  

A/ 1.,podmienky OVS na predaj pozemku s výmerou 350 m2 s najnižším podaním vo výške 

68€/m2, t.j v sume 23 800,- €  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

2., v článku VI. ods.3 návrhu kúpnej zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 10 000 € za každý začatý 

rok omeškania 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Zároveň finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča MZ 

schváliť: 

A/ 3., zriadenie vecného bremena – právo prechodu a prejazdu motorových vozidiel cez 

pozemok s výmerou 228 m2, v prospech vlastníkov okolitých nehnuteľností. 
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Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Rozália Tóthová, Ing. 

Robert Urbančík 

Proti: 6 - Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej Kračún 

Zdržal sa: 0 

 

B/ zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta pre P. Čecha 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

C/ uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č.16/94 zo dňa 23.9.1994, ktorá je uzavretá medzi 

mestom Rožňava a Cyrilom Motykom, CENTRUM Motyka – Orbán  

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, 

Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

29. E. AVRAM MASARYK -  PRIAMY PREDAJ POZEMKU MESTA 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že žiadosťou zo dňa 18.8.2016 E. Avram Masaryk 

požiadala o predaj pozemku mesta, ktorý sa nachádza na Ul. Cyrila a Metóda v Rožňave - 

záhrada s výmerou 641 m2.  

 Na predmetnom pozemku sa nachádza stavebná konštrukcia – zastrešená hala, postavená 

z betónových tvárnic vo vlastníctve žiadateľky. Vlastníctvo k tejto stavbe žiadateľka dokladuje 

kópiou kúpnej zmluvy zo dňa 2.8.2016. Na základe Nájomnej zmluvy č..../2017 vlastníčka 

stavby platí mestu nájom za užívanie pozemku v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného 

za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku mesta. 

Žiadateľka v budúcnosti plánuje túto stavbu využívať s dôrazom na zachovanie účelu 

predmetnej zóny s vytvorením nových pracovných miest v meste. Predložila doklady o tom, že 

kúpila aj susediace nehnuteľnosti (pozemok a budovu). Pôvodným vlastníkom týchto 

nehnuteľností bol Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR. Kúpna 

zmluva bola odovzdaná na vklad do katastra nehnuteľností dňa 12.1.2017. Na pozemku, sa 

nachádza nelegálne stavba (bývalý barak), ktorej vlastník nie je známy. Ide o stavbu, ktorej 

technický stav je veľmi zlý, väčšinou sa tam zdržiavajú ľudia bez domova, okolie stavby je 

znečistené. Z uvedeného dôvodu navrhujeme túto nelegálnu stavby odstrániť z pozemku mesta. 

Žiadateľke je tento stav známy a je ochotná uvedenú nelegálnu stavbu odstrániť za 

podmienok, že finančná čiastka vynaložená na odstránenie, zbúranie, bude odpočítaná z kúpnej 

ceny za pozemok. 

Podľa rozpočtu zo dňa 1.2.2017, vypracovaného stavebným rozpočtárom Zlatou 

Mackovou, náklady na demoláciu predmetnej nelegálnej stavby budú vo výške 3 072,49 €. 

V zmysle § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb. mesto môže predať predmetný 

pozemok priamym predajom, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

predaj pozemku mesta pre E. Avram Masaryk, podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb., za 

cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
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Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

30. ING. E. PIATEROVÁ - ZÁMENA POZEMKOV A ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA 

POZEMKY 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že MZ uznesením č.175/2016 schválilo zverejnenie 

zámeru priamej zámeny pozemok vo vlastníctve Ing. E. Piaterovej pripadne v prospech mesta 

Rožňava a pozemok vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech Ing. E. Piaterovej podľa 

§ 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta sa nachádza vo dvore 

žiadateľky a pozemok vo vlastníctve žiadateľky sa nachádza pod miestnou komunikáciou s tým, 

že na pozemok, ktorý pripadne v prospech Ing. E. Piaterovej sa zriadi vecné bremeno 

spočívajúce v strpení stĺpu verejného osvetlenia. Všetky náklady súvisiace s predmetnou 

zámenou bude znášať mesto. Tento zámer priamej zámeny pozemkov bol zverejnený obvyklým 

spôsobom na dobu 15 dní. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť: 

1/ zámenu pozemkov medzi mestom Rožňava a Ing. E.Piaterovou ale s tým, že rozdiel vo výmere 

bude doplatený v sume 7 €/m2 

2/zriadenie vecného bremena v prospech mesta Rožňava spočívajúceho v strpení nosného stĺpu 

vzdušného elektrického vedenia. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 1 -  Zoltán Beke 

Zdržal sa: 0 

 

 

31. J. DOHÁNYOS A MANŽELKA -  ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA  POZEMKU 

MESTA 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že žiadosťou zo dňa 27.1.2017 p. J. Dohányos 

a manželka nás požiadali o predaj pozemku mesta, ktorý sa nachádza na Ulici jasnej v Rožňave, 

kde žiadatelia vlastnia nehnuteľnosti. V prípade schválenia zverejnenia zámeru priameho 

predaja pozemku výmera bude upresnená geometrickým plánom na náklady žiadateľov. 

 Žiadatelia uvádzajú, že rodinný dom plánujú zrekonštruovať na polyfunkčný objekt 

s tým, že časť plánujú využiť aj na podnikanie (nie pohostinstvo ani herňu), k čomu potrebujú 

zväčšiť svoje pozemky. 

V zmysle § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. mesto môže predať predmetný 

pozemok priamym predajom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MZ 

rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V tomto prípade môže byť skutočnosť, že mesto 

pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta pre J. Dohányosa a manželku. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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32. P. VOJTECHOVSKÝ - ŽIADOSŤ O ZMENU VÝŠKY KÚPNEJ CENY 

JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že MZ uznesením č.174/2016 schválilo odkúpenie 

pozemkov na Ulici páterovej v Rožňave do vlastníctva mesta za cenu 7 €/m2 . 

Pán P. Vojtechovský (jeden z vlastníkov) nám oznámil, že nesúhlasí s výškou kúpnej 

ceny a navrhuje kúpnu cenu vo výške min.12 €/m2. Podľa horeuvedeného uznesenia MZ kúpna 

cena by bola vo výške 616 € a podľa návrhu predávajúceho by bola vo výške 1 056 €. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča MZ schváliť 

zmenu uznesenia MZ č.174/2016 v časti výšky kúpnej ceny zo 7 €/m2 na 12 €/m2 pri kúpe 

pozemku KN E 1872/6 zast.plocha s výmerou 88 m2 od P. Vojtechovského. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

33. DODATOK Č. 1 K SMERNICI VO – NÁVRH 

Mária Kardošová uviedla, že predložený návrh zmien v dodatku č.1 k smernici VO sa 

týka: 

článku 1:  

Verejný obstarávateľ sa rozhodol vydať Dodatok č. 1 k Smernici mesta Rožňava 

o verejnom obstarávaní z  toho dôvodu, že pri spracovaní pôvodnej Smernice sa nezapracoval 

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch , kde podľa osobitného predpisu sa nevzťahuje zákon 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“).  

Výnimka sa aplikuje pri realizácii špecifikovaných služieb vyplývajúcich z programu 

starostlivosti o lesy. Všetky služby sú závislé od prírodných, klimatických podmienok a určitej 

nárazovosti a sezónnosti týchto služieb. 

Ťažbové a pestovateľské činnosti sa realizujú v konkrétnych jednotkách priestorového 

rozdelenia lesov (ďalej len ,,JPRL“). Prírodné a výrobné podmienky JPRL sú jedinečné (terén, 

drevina, hmotnosť, vzdialenosť) a na základe nich sú vypracované cenové kalkulácie.  

 

článku 2: 

Dopĺňa sa Článok II. „Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO:  

Odsek v článku „Elektronická aukcia“ sa dopĺňa o bod c) v znení:  

„nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk“ a   

„Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo rokovacom 

konaní so zverejnením môže použiť elektronickú aukciu, ak možno presne určiť technické 

požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky (§ 54 ZVO)“. 

Opravuje sa odsek: „Verejný obstarávateľ je povinný použiť EA“ pri obstarávaní 

podlimitných aj nadlimitných bežne dostupných tovarov, t. j. s predpokladanou hodnotou 

zákazky nad 5.000 €. 

na 

„Verejný obstarávateľ je povinný použiť ET“ (elektronické trhovisko) pri obstarávaní 

nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ako aj na 

zabezpečenie s tým súvisiacich činností, podlimitných aj nadlimitných zákaziek a pri zákazke s 

nízkou hodnotou, kde predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 €. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

dodatok č.1 k Smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie podľa predloženého návrhu. 
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Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

34. NÁVRH 6. ZMENY ROZPOČTU NA ROK 2016 

Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie 

uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 3-2015-FO „Zásady 

rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8. Išlo o: 

Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch povolené prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov. 

Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch a to: presunom rozpočtovaných 

finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie informáciu 

o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 01.12.2016 do 31.12.2016 na vedomie. 
 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, 

Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

35. NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017-2019 

Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že rozpočet Mesta Rožňava na rok 2017-2019 je 

zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: 

·       so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

·       so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

·       so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

·       so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

·       so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

·       so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

  

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2017 riadiť schváleným 

rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom 

rozpočtu mesta na rok 2017 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2018 a 2019. 

Návrhy rozpočtov mesta na roky 2018 a 2019 nie sú pre mesto záväzné.  

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.  

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné 

príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je 

schválená štátnym rozpočtom na rok 2017.  
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Daň z nehnuteľnosti a  domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté v 

sume ako v roku 2016 z dôvodu, že sa výška daní a poplatku nemenila a zatiaľ neboli vydané 

rozhodnutia na rok 2017.  

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým 

z prenájmu majetku mesta. Oproti skutočnosti 2016 počítame s určitým poklesom týchto 

príjmov z dôvodu, že v roku 2016 boli vyrovnané aj staré záväzky hlavne v položke príjmy 

z podnikania.  

Granty a transfery sú rozpočtované podľa oznámení ako aj podľa vývoja za 

predchádzajúce roky. Tieto budú upresňované v priebehu roku na základe oznámení 

z jednotlivých ministerstiev, ŠR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané. 

 V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného 

majetku mesta. V rozpočte je premietnutý aj príjem –dotácia na modernizáciu kamerového 

systému. Výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek 

subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na výšku príjmovej časti rozpočtu, nebolo 

možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným 

opatreniam v navrhovanom rozpočte. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do 

jednotlivých komisií MZ. 

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov 

a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky rastú oproti skutočnosti rozpočtu 

roku 2016 indexom 1,06 z toho bežné výdavky indexom 1,08. Nárast bežných výdavkov 

predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti (úprava miezd o 4%) a v tovaroch a službách.  

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených 

projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 

Nárast je z dôvodu zmeny zákona v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zamestnancov 

územnej samosprávy.  

Tovary a služby celkom oproti skutočnosti roku 2016 nezvyšujeme. V položke 635 – 

údržba , sa uvažuje s opravou a údržbou hlavne chodníkov a komunikácií, budov základných 

a materských škôl, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, 

opravou dopravného značenia, odlučovača ropných látok, revízie a údržba elektrických 

zariadení, kamerového systému, oprava striech a riešenie havarijných stavov. 

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu .  

Položka bežné transfery zahŕňa výdavky na členské príspevky, náhrady počas pracovnej 

neschopnosti, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov a VZN mesta.      

Položka splátky úrokov sa odvíja od uzatvorených úverových zmlúv a súčasných 

úrokových sadzieb.  

Splátky úverov a lízingov sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv. 

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácii na rok 2017. 

 

Za: 8 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, Ing. Peter Marko, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

RÔZNE 

Pracovné stretnutia komisie – pravidelne o 13.00 hod. 
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  podpísaný v.r. 

Ing. Juraj Balázs 

        predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Erika Leskovjanská, FO 

Obdrží: prednosta MsÚ, ved. odborov, kontrolórka mesta 


