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Z á p i s n i c a   č. 3/2016 

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

zastupiteľstve v Rožňave zo dňa 09.06.2016 

 

 

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. Komisia schválila zmenu programu, body 19 – 

29 presunula na začiatok ako bod č. 1-11, schválila doplnenie 3 bodov – predaj pozemku 

formou OVS, ktorý bude nasledovať po bode č. 12 – nové poradie; štúdiu zefektívnenia výroby, 

distribúcie a využitia tepla; modernizáciu vnútorného osvetlenia budov mesta Rožňava (bod č. 

14 – nové poradie). Zároveň odsúhlasila presun pôvodného bodu č.16 Lavaton s.r.o. na nové 

poradie ako bod č.13 aj prítomnosť zástupcu spoločnosti. Následne budú body nasledovať 

v poradí ako sú v pozvánke. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová,, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Program rokovania: 

1. J. ČERNICKÁ - PRIAMY PREDAJ POZEMKU MESTA 

Perla Ádámová uviedla, že žiadosťou zo dňa 11.04.2016 nás požiadala p. Černická 

o predaj pozemku mesta pod postavenou garážou v garážovej lokalite na Páterovej ulici. Na 

 výstavbu garáže bolo vydané bývalým MsNV – odborom výstavby Rožňava, dňa 9. septembra 

1980 rozhodnutie o prípustnosti stavby pod číslom Výst. 1495/1979 pre p. Vojtecha Tótha, 

Ulica ČSSP, Rožňava. Žiadateľka predmetnú garáž nadobudla v dedičskom konaní po nebohom 

otcovi Vojtechovi Tóthovi, kedy bolo zistené že pozemok pod postavenou garážou je ešte stále 

vo vlastníctve mesta. Z toho dôvodu žiada o jeho odkúpenie. 

 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 odporúča MZ schváliť priamy 

predaj pozemku mesta pre J. Černickú podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb., za cenu 

265,40 €. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

2. J. OROSZ - ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA POZEMKU MESTA 

Perla Ádámová uviedla, že žiadosťou zo dňa 23.05.2016 nás požiadal p. J. Orosz 

o predaj pozemku vo vlastníctve mesta pri Dome nábytku nad parkoviskom obchodného domu 

TESCO. Žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku ako aj budovy (Dom nábytku) so súp.č. 

4105. P. Orosz žiada o odkúpenie pozemku pod jestvujúcou zimnou záhradou s výmerou 25 m2. 
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Na tento pozemok má uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 246/2015 zo dňa 13.05.2016. Ročné 

nájomné je vo výške 468,75 €. 

 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 mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 

žiadateľa, a je na ňom umiestnená zimná záhrada. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta pre J. Orosza. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

3. ING. J. SZŐLLŐS - PRIAMY PREDAJ POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA 

Perla Ádámová uviedla, že MZ uznesením č. 222/2015 schválilo zverejnenie zámeru 

priameho predaja pozemku mesta pre Ing. J. Szőllősa, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 

Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo 

vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace 

s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 

 Zámer priameho predaja majetku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15 

dní. 

Predmetom predaja bude novovytvorená parcela parc.č. KN C 138/2 zastavaná plocha 

s výmerou 45 m2, podľa Geometrického plánu č. 5/2016 vyhotoveného I. Herško. 

Podľa Znaleckého posudku č. 52/2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom je cena 

predmetného pozemku vo výške 295,- € (6,55 €/ m2) . 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

predaj pozemku mesta pre Ing. J. Szőllősa, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., 

z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 

žiadateľa, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 52/2016 zo dňa 08.04.2016, vyhotoveného Ing. 

Dionýzom Dobosom. Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

4. PROTOKOLÁRNE ODOVZDANIE HNUTEĽNÉHO MAJETKU DO SPRÁVY TECHNICKÝ 

SLUŽIEB MESTA ROŽŇAVA 

Perla Ádámová uviedla, že v mesiaci máj 2016 bola zaradená do evidencie hnuteľného 

majetku mesta „Traktorová kosačka Kubota GR 2120“ pod inventárnym číslom MsÚ 1/2016. 

Nadobúdacia hodnota predmetnej kosačky je 12 440, - €. 

V zmysle § 15, bodu 1, písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta na zverenie 

hnuteľného majetku v hodnote prevyšujúcej 3 000,- € do správy je potrebný súhlas Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave.  
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Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku „Traktorovej kosačky Kubota GR 2120“ 

v nadobúdacej hodnote 12 440,- € do správy Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou 

od 1.7.2016. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

5. ING. Š. ZAGIBA A MANŽELKA; L. BRÚGOS A MANŽELKA; J. FLESÁR  A MANŽELKA -  

VÝPOŽIČKA  POZEMKU MESTA 

Blanka Fábiánová uviedla, že žiadosťou zo dňa 24.5.2016 Ing. Š. Zagiba a manželka, L. 

Brúgos a manželka a J. Flesár a manželka nás požiadali o výpožičku pozemkov mesta na 

sídlisku Družba na Ul. okružnej. V rámci stavby „Parkovisko Obchodného centra BFZ„ 

žiadatelia plánujú výstavbu parkoviska na vlastnom pozemku. Nakoľko z existujúceho 

parkoviska pred budovou v ich vlastníctve (predajňa potravín a predajňa pekárenských 

výrobkov) z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektov zabrali 2 parkovacie miesta, navrhli 

mestu, že v rámci uvedenej stavby vybudujú na pozemku mesta 2 náhradné parkovacie miesta. 

K vydaniu stavebného povolenia na výstavbu týchto náhradných parkovacích miest potrebujú 

vzťah k pozemku mesta. Z uvedeného dôvodu, po vzájomnej dohode s mestom, nás požiadali 

o výpožičku pozemku mesta na dobu výstavby uvedených parkovísk. Po ukončení výstavby 

predmetných parkovacích miest tieto budú odovzdané pre mesto. 

Na prípady bezodplatného užívania majetku mesta sa vzťahuje ustanovenie § 9a) ods. 9 

písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí t.j. pred schválením takéhoto užívania je 

potrebné schváliť zámer, ktorý bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej 

stránke mesta. Výpožičku majetku mesta je podľa tohto ustanovenia potrebné schváliť 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

Osobitným zreteľom v uvedenom prípade môže byť skutočnosť, že žiadatelia na 

predmetnom pozemku vybudujú náhradné parkovacie miesta, ktoré budú po ukončení 

stavebných prác odovzdané do vlastníctva mesta. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta pre Ing. Š. Zagibu a manželku, L. Brúgosa a 

manželku a J. Flesára  a manželku na dobu výstavby 2 náhradných parkovacích miest, podľa 

ustanovenia § 9a) ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - žiadatelia na predmetnom pozemku vybudujú náhradné parkovacie miesta, 

ktoré budú po ukončení stavebných prác odovzdané do vlastníctva mesta. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

6. OBČIANSKE ZDRUŽENIE FEUDALL RACING SUPPORT - NEKOMERČNÉ UŽÍVANIE STARÝCH 

BANSKÝCH CHODNÍKOV 

Blanka Fábiánová uviedla, že žiadosťou zo dňa 14.4.2016 Občianske združenie Feudall 

Racing Support nás požiadali o súhlas k nekomerčnému užívaniu starých banských chodníkov 

nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta (v lokalite Rožňava - Rákoš). Tieto staré 
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banské chodníky plánujú využívať na rekreačné MTB cyklistické účely, plánujú ich 

zveľaďovanie a údržbu bez použitia ťažkej zemnej a stavebnej techniky. V budúcnosti budú 

slúžiť na podporu športu, MTB cyklistiky a cestovného ruchu v regióne Rožňavy. 

Ďalej v žiadosti uvádzajú, že v neposlednom rade je ich cieľom pritiahnutie mladých 

ľudí k tomuto športu do prírody. Súčasťou projektu by bolo osadenie informačných tabúľ, 

označenie samotných chodníkov a ich zaznačenie do oficiálnych MTB cyklomáp Slovenska 

a snaha o získanie grantov na vybudovanie prímestskej cyklistickej zóny. 

 K žiadosti sú priložené vyjadrenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. a Občianskeho 

poľovníckeho združenia Rožňava. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ súhlasiť 

s nekomerčným využitím starých banských chodníkov nachádzajúcich sa na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta (v lokalite Rožňava - Rákoš) Občianskym združením Feudall Racing Support 

na rekreačné MTB cyklistické účely. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová,  JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

7. ING.  A. KECSKEMÉTI A MANŽELKA -  ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY POZEMKOV 

V K.Ú. ROŽŇAVA 

Blanka Fábiánová uviedla, že žiadosťou zo dňa 30.5.2016 Ing. A. Kecskeméti 

a manželka nás požiadali o zámenu pozemkov na Ul. pod kalváriou, kde žiadatelia vlastnia 

rodinný dom a dvojgaráž s pozemkami. Na časti uvedených pozemkov je postavená miestna 

komunikácia ako aj verejné priestranstvo (zelený pás). Nakoľko sa jedná o slepú ulicu, tento 

priestor slúži aj na otáčanie sa motorových vozidiel. 

Žiadatelia navrhli mestu zámenu časti týchto pozemkov za pozemok vo vlastníctve 

mesta, ktorý sa nachádza na Ul. čučmianskej dlhej vedľa potoka Drázus, kde žiadatelia vlastnia 

rodinný dom so súp.číslom 1518 a pozemok parc.č.KN C 192, LV č.345. 

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

pozemky, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MZ rozhodne 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov. V tomto prípade osobitným zreteľom môže byť skutočnosť, že mesto svoj 

pozemok nevyužíva a pozemky vo vlastníctve žiadateľov sú zastavané miestnou komunikáciou. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu sťahuje materiál a odporúča 

MsÚ vyzvať žiadateľa na vysporiadanie záväzkov voči mestu a následne až po ich úhrade sa 

bude zaoberať žiadosťou o zámenu. 

  

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

8. MGR. E. OCELNÍKOVÁ - ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA POZEMKOV MESTA 

Blanka Fábiánová uviedla, že žiadosťou zo dňa 24.5.2016 Mgr. E. Ocelníková nás 

požiadala o  predaj pozemkov mesta.  

V žiadosti je uvedené nasledovné: 
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Žiadam o odpredaj pozemku Mesta Rožňava, k.ú. Nadabula. Pozemok pozostáva z parciel E 

1020/2 o výmere 140 m2 a 1084/206 o výmere 88 m2, ktoré sa nachádzajú tesne vedľa mojej 

parcely – príloha č. 1, označené žltou farbou. Pozemok nie je prístupný z verejného 

priestranstva – viď uvedená príloha, a podľa mojich zistení už vyše 30 rokov sa o neho nik 

nestará. Je to bývalá divoká skládka. Na jeho ďalšie využitie je potrebné vyvoziť odhadom 25 

ton odpadkov a navoziť podobné množstvo zeminy, čo vo veľkej miere predraží kúpnu cenu. 

Vyjadrenie majiteľov parciel označených modrou farbou v prílohe č. 1 nie je možné doložiť, 

keďže už nežijú, predmetné pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond. Aj tieto pozemky 

a nehnuteľnosti tiež roky chátrajú,  pomaly sa rozpadávajú a ohrozujú okolie, viď príloha č. 5. 

Za predmetné parcely ponúkam cenu 6,55 €/m2. Uvedenú cenu odôvodňujem nasledovne: V k.ú. 

Nadabula bol v tomto čase odpredaný obdobný pozemok za zhodnú cenu, je to mimo 

zaujímavého centra Rožňavy, kde môžem spomenúť nedávny predaj veľmi lukratívnych 

pozemkov na Ulici Zoltána Fábryho bez potreby ďalších investícií za cenu 10 €/m2. A rada by 

som poukázala na ďalšie investície potrebné k revitalizácii pozemku (spomenuté vyššie) ktorý 

chcem odkúpiť. Rada by som podotkla, že predmetnému pozemku pri prihliadnutí na všetky 

spomenuté okolnosti nie je potrebný znalecký, čo by cenu zbytočne predražilo, keďže moja 

ponuka ceny je konkrétna a vyššiu neakceptujem. 

Žiadam komisie a poslancov MZ, aby akceptovali moju konkrétnu ponuku a aby jej 

znenie nepozmeňovali (mimo technických a procesných upresnení) a hlasovali podľa mojej 

žiadosti. 

Žiadateľka je vlastníčkou rodinného domu so súp.č.70 a pozemkov parc.č.KN C 

383/1,383/2 a 384, ktoré sú zapísané na LV č.2332 v k.ú. Nadabula. 

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

pozemky priamym predajom, 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 mesto pozemky 

nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta pre Mgr. E. Ocelníkovú podľa § 9a, 

ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemky nevyužíva a bezprostredne 

susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky za cenu 6,55 €/m2, t.j. za cenu 1 493,40 €. 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúca. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

9. OBČIANSKE ZDRUŽENIE OTVOR DVOR - PRIAMY PRENÁJOM BUDOVY 

Blanka Fábiánová uviedla, že MZ uznesením č.170/2015 schválilo zverejnenie zámeru 

priameho prenájmu budovy vo vlastníctve mesta, budovy býv. archívu na Ul. betliarskej č.2, 

s.č.74 pre OZ Otvor dvor podľa 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že nájomca 

zrevitalizuje budovu bez finančnej pomoci mesta, a plánujú ju otvoriť aktivitám čo najväčšieho 

počtu Rožňavčanov, ktorí na realizáciu svojich nápadov potrebujú inšpiratívne prostredie, za 

nájomné vo výške 1,- € na dobu 20 rokov. Ide o historickú  budovu bývalého františkánskeho 

kláštora (býv. archív) na Ul. betliarskej č.2 v Rožňave.  

Tento zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti bol zverejnený obvyklým spôsobom na 

dobu 15 dní. 
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Výška nájomného za užívanie nebytových priestorov bude stanovená každoročne 

prenajímateľom v sume rovnajúcej sa hodnote zrealizovaných prác v nebytových priestoroch za 

príslušný kalendárny rok. Hodnotu zrealizovaných prác za príslušný kalendárny rok nájomca 

vyčísli a spolu s kópiami účtovných dokladov prenajímateľovi písomne predloží do 31. 10. 

príslušného kalendárneho roka.  

Materiál je predložený za účelom konečného schválenia priameho prenájmu budovy a za 

účelom jej odňatia  zo správy Technických služieb mesta Rožňava. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:  

1/ 

priamy prenájom budovy vo vlastníctve mesta, budovy býv. archívu na Ul. betliarskej č.2, s.č.74, 

pre OZ Otvor dvor podľa 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že nájomca budovu 

zrevitalizuje bez finančnej pomoci mesta, a plánujú ju otvoriť aktivitám čo najväčšieho počtu 

Rožňavčanov, ktorí na realizáciu svojich nápadov potrebujú inšpiratívne prostredie, za nájomné 

vo výške, ktorá bude stanovená každoročne prenajímateľom v sume rovnajúcej sa hodnote 

zrealizovaných prác v nebytových priestoroch za príslušný kalendárny rok na dobu 20 rokov  

alt.1 za podmienok uvedených v návrhu nájomnej zmluvy zo strany mesta 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA  

 

2/ 

odňatie  budovy býv. archívu na Ul. betliarskej č.2, s.č.74 zo správy Technických služieb mesta 

Rožňava 

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

10.  T.TAMÁS A MANŽELKA - PRIAMY PREDAJ POZEMKU MESTA 

Blanka Fábiánová uviedla, že MZ uznesením č.25/2016 schválilo zverejnenie zámeru 

priameho predaja pozemku mesta na Ul. Sama Tomášika pre T. Tamása a manželku podľa 9a, 

ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne 

susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej plánujú výstavbu rodinného domu 

za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 

Tento zámer priameho predaja pozemku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na 

dobu 15 dní. 

Žiadatelia predložili Geometrický plán č.15/2016 zo dňa 1.4.2016, ktorý je vyhotovený 

Ing. Jaroslavom Palackom – novovytvorená parcela o výmere 60 m2. 

 Hodnota pozemku podľa Znaleckého posudku č.82/2016 zo dňa 10.5.2016, 

vyhotoveného Ing. Máriou Gyöngyösovou je vo výške 1 690,- € (28,16 €/m2). 

 

 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

predaj pozemku mesta, novovytvorenej parcely s výmerou 60 m2, podľa Geometrického plánu 

č.15/2016 zo dňa 1.4.2016, vyhotoveného Ing. Jaroslavom Palackom, pre T. Tamása 

a manželku, podľa 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že mesto pozemok nevyužíva 
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a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej plánujú výstavbu 

rodinného domu, za cenu podľa Znaleckého posudku č.82/2016 zo dňa 10.5.2016, vyhotoveného 

Ing. Máriou Gyöngyösovou t.j. za cenu 1 690,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom budú 

znášať kupujúci. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

11. TECHKONTROL S.R.O. - PRIAMY PREDAJ POZEMKU MESTA (KONEČNÉ SCHVÁLENIE)  

Blanka Fábiánová uviedla, že MZ uznesením č.223/2015 schválilo zverejnenie zámeru 

priameho predaja pozemku mesta upresnených geometrickým plánom pre Techkontrol s.r.o., 

podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto neužíva 

a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého 

posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Zároveň mestské 

zastupiteľstvo uložilo:  

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta - zverejnený obvyklým 

spôsobom na dobu 15 dní 

2. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre vytvorenie parkovacích miest pre potreby 

obyvateľov sídliska Juh  

3. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre predaj pozemku pre Techkontrol s.r.o.  

- Geometrickým plánom č.8/2016 zo dňa 15.2.2016 boli vytvorené parcely na výstavbu 

parkoviska, na predaj pre Techkontrol s.r.o ako aj na predaj formou obchodnej verejnej súťaže 

4. vypracovať znalecký posudok pre určenie ceny pozemku pre Techkontrol s.r.o. a ostávajúcu 

časť pozemku parc.č.KN C 4101/1 - Cena pozemku bola určená Znaleckým posudkom 

č.31/2016 zo dňa 1.3.2016 vyhotoveným Ing. Dionýzom Dobosom na 142 182 ,- € (32,27 €/m2) 

5. vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemku parc.č.KN C 

4101/1 a predložiť na schválenie MZ. V prípade, že OVS nebude úspešná, minimálna cena pre 

Techkontrol s.r.o. bude podľa znaleckého posudku – MZ uznesením č.68/2016 schválilo 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta, parc.č.KN C 4101/1 

zast.plocha s výmerou 4 406 m2 za minimálnu cenu podľa Znaleckého posudku č.31/2016 zo 

dňa 1.3.2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom, t.j. 142 182 ,-€. 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 10.5.2016 za podmienok, že ponuky mohli 

byť podané najpozdejšie do 6.6.2016. OVS bola neúspešná, neboli predložené žiadne ponuky. 

  Na základe uvedeného je materiál predložený za účelom konečného schválenia priameho 

predaja pozemku pre Techkontrol s.r.o. - parc.č.KN C 4101/115 zast.plocha s výmerou 1 303 m2 

za cenu podľa Znaleckého posudku č.31/2016 zo dňa 1.3.2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom 

Dobosom, t.j za cenu 42 048,-  €. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

predaj pozemku mesta s výmerou 1303 m2 pre Techkontrol s.r.o., podľa § 9a, ods.8 písm.e) 

zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto neužíva a bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa Znaleckého posudku č.31/2016 zo dňa 

1.3.2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom, t.j za cenu 42 048,- €. Všetky náklady 

súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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12. ING. K. HANEČÁK - ŽIADOSŤ O PREDAJ POZEMKU MESTA 

Blanka Fábiánová uviedla, že žiadosťou zo dňa 3.6.2016 Ing. K. Hanečák nás požiadal 

o predaj pozemku mesta na Ul. krásnohorskej ako verejné priestranstvo pred pivárňou KELT.   

V žiadosti je uvedené nasledovné: 

Predmetný pozemok je v súčasnosti v neudržiavanom stave, povrch nespevnený 

v zhoršenom počasí blatový. Priestranstvo pôsobí zanedbane a kazí celkový dojem na inak 

udržiavané okolité objekty. Využíva sa na neriadené parkovanie vozidiel, na jeho rohu sa 

nachádza otvorený predajný stánok na zeleninu. S nájdeným vhodného náhradného miesta pre 

tohto predajcu by som v prípade kúpy rád pomohol.  

Mojim zámerom na tomto pozemku by bola výstavba jednopodlažnej obchodnej budovy 

rešpektujúcej neštandardný trojuholníkový tvar pozemku tak, aby bol aj naďalej zabezpečený 

pohodlný vjazd do dvorov susediacich objektov a hlavne aby susediace objekty neboli novou 

stavbou zatienené. Súčasťou realizácie by bola úprava a vydláždenie vzniknutého cca 6 metrov 

širokého priestoru medzi pivárňou KELT a novým objektom. Taktiež by som spevnil a vydláždil 

zvyšný priestor severne od objektu. Samotný dizajn návrhu vyplýva čisto z funkčných 

požiadaviek na využitie objektu, ako presvetlenej veľkoplošnej predajne. Predpokladám, že 

v rámci stavebného konania a pripomienok jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy, 

hlavne miestneho pamiatkového úradu by sa tvar a dizajn objektu týmto pripomienkam 

prispôsoboval, preto môj návrh prosím nepovažujte za záväzný. 

V prípade môjho úspechu v obchodnej verejnej súťaži sa zaväzujem, že mestu Rožňava 

poskytnem finančný dar na výstavbu detských ihrísk vo výške 10 000,-€. 

 

Predaj predmetného pozemku bol predmetom rokovania orgánov mesta v roku 2013 na 

žiadosť p. P. Čecha, ktorý na uvedenom pozemku plánoval výstavbu tržnice s polyfunkčnou 

budovou. Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku v prospech žiadateľa nebol schválený. 

V mesiaci apríl 2016 bol predložený materiál na rokovanie orgánov mesta, v ktorom sa 

riešil predaj tých istých pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže na základe žiadosti 

spoločnosti RA INVESTMENT, s.r.o. MZ uznesením č.67/2016 neschválilo predaj uvedených 

pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže. 

V zmysle §12a Zásad hospodárenia s majetkom mesta predaj pozemku je možný formou 

obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča MZ schváliť 

predaj pozemku mesta.  

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

Odporúča mestu Rožňava osloviť architektov i pamiatkárov a zvolať pracovné stretnutie 

aj s poslancami MZ na tému „Ako sa dá tento pozemok využiť“.  

 

Za: 6 - Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová,  

Proti: 2 - Ing. Juraj Balázs, Ing. Robert Urbančík  

Zdržal sa: 0 
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13. LAVATON S.R.O. – ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PRENÁJMU POZEMKU MESTA 

V PRIEMYSELNEJ ZÓNE 

Mgr. Katarína Štefániková uviedla, že dňa 25.05.2016 bola doručená žiadosť spoločnosti 

Lavaton s.r.o. o prenájom pozemku, s možnosťou neskoršieho odkúpenia prenajatej parcely do 

vlastníctva spoločnosti v Priemyselnej zóne Rožňava, v ktorej mesto ponúka pozemky na 

prenájom, čo možno považovať za dôvod hodný osobitného zreteľa na prenechanie majetku 

mesta do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Spoločnosť má záujem 

investovať do výstavby priemyselnej práčovne.  

Pán Jerga konateľ spoločnosti Lavaton s.r.o. uvádza, že spoločnosť je najväčšou 

priemyselnou práčovňou v Slovenskej republike. Poskytuje na dennej báze služby prania 

a textilného lízingu najmä pre nemocnice, hotely a priemyselných zákazníkov (ako napr. LIDL,, 

Kaufland, Tesco, atď). Z dôvodu expanzie spoločnosti do regiónu východného Slovenska 

vznikla potreba vybudovania nových lokálnych práčovníckych kapacít. 

 Žiadateľ uvádza, že práčovňa bude využívať najmodernejšiu technológiu tzv. tunelového 

prania, bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na životné prostredie. Pre výstavbu a spustenie 

práčovne do prevádzky nie sú potrebné žiadne špeciálne povolenia ani súhlasy špecializovaných 

orgánov, s výnimkou bežných súhlasov a povolení orgánov kompetentných pre investíciu 

takéhoto druhu.  

 Plánované investičné náklady na novú prevádzku budú cca 5 miliónov EUR a budú 

pozostávať z investícií do technológie, výstavby novej modernej haly (jednopodlažný 

montovaný objekt sendvičovej konštrukcie) rozlohou cca 2500 m2, investícií do potrebnej 

infraštruktúry, vozového parku atď. 

 Spoločnosť plánuje vytvoriť v prvej fáze cca 50 – 60 pracovných miest (zodpovedá 

súčasným, už zazmluvneným objemom bielizne v jednozmennej prevádzke – nemocnice Svet 

zdravia ako v Rožňave, Rim.Sobote, Košiciach, Prešove, hotely v Tatrách; atď.), následne pri 

spustení dvojzmennej prevádzky cca 100 nových pracovných miest. Spoločnosť uvádza, že 

prevádzkovanie práčovníckej činnosti v rozsahu takéhoto zámeru má dlhodobý (generačný) 

efekt na regionálnu zamestnanosť. 

 Rožňava bola vybraná z dôvodu zákona na podporu investícii v regiónoch s vysokou 

nezamestnanosťou. Navyše z hľadiska logistika nám vyšla ako jedna z najlepších lokácii. 

 Z hľadiska životného prostredia tiež nie sú nutné dôležité opatrenia, potrebujeme hlavne 

prísun vody a jej vypúšťanie. Kotolňu budeme mať vlastnú plynovú. 70% strojov budeme mať 

na plyn a 30% na paru.  

Výška nájomného bude 1 500,- €/ročne. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku na výstavbu priemyselnej práčovne, pre 

spoločnosť Lavaton s.r.o. podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Rožňava, v ktorej mesto ponúka 

pozemky na prenájom, za cenu 1 500,- €/rok. 

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

14. ŠTÚDIA ZEFEKTÍVNENIA VÝROBY, DISTRIBÚCIE A VYUŽITIA TEPLA – VŠEŠPORTOVÝ 

AREÁL 

Ladislav Dávid uviedol, že cieľom štúdie, ktorú vypracovala spoločnosť STEFE je 

zhrnúť energetické bilancie objektu - výroba tepla v plynovej kotolni a výrobu chladu 
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v strojovni chladenia a následne poukázať na možnosti zníženia spotrieb energií potrebných na 

ich výrobu. Vyrobené teplo je spotrebovávané na vykurovanie objektu, prípravu teplej vody 

a ohrev bazénovej vody. Vyrobený chlad slúži výlučne pre potreby krytej exteriérovej ľadovej 

plochy. Podkladmi pre vypracovanie štúdie boli: 

1. Vlastná obhliadka a zameranie 

2. Prehľad spotrieb elektrickej energie – faktúry za vybrané mesiace rokov 2012, 2013, 2014, 

2015 

3. Prehľad spotrieb elektrickej energie v plynovej kotolni za roky 2013, 214, 2015 (Stefe 

Rožňava) 

4. Prehľad spotrieb zemného plynu v plynovej kotolni za roky 2013, 2014, 2015 (Stefe 

Rožňava)  

Na základe porovnania jednotlivých alternatív odporúčame orientovať sa na alternatívu 

demontáže všetkých existujúcich kotlov a ich nahradenie novým dvojkotlovým kondenzačným 

zariadením, napr. HOVAL ULTRAGAS 300D. Jednalo by sa o kompletne novú technológiu, 

pričom výška investičných nákladov bude len o málo vyššia ako pri najlacnejšej alternatíve a to 

isté platí aj o návratnosti tejto investície. Naviac, investícia do alternatívy so zachovaním kotla 

GBFN 289Z ako zálohy a nainštalovanie nového kotla napr. HOVAL ULTRAGAS 300 bude 

oproti uvažovanej vyššia z titulu potrebnej repasácie resp. renovácie kotla GBFN 289Z. Toto 

navýšenie bude nutné posúdiť servisnou organizáciou. Predpokladáme však, že výsledné 

investičné náklady sa veľmi priblížia alternatíve s dvojkotlovým zariadením a to isté platí aj 

o predpokladanej návratnosti investície. 

Uvedené dvojkotlové zariadenie sa skladá z dvoch autonómne fungujúcich plynových 

kondenzačných kotlov, pričom je schopné aj prevádzky len na jeden kotol (napr. pri poruche 

jedného z kotlov). 

Druhou najvhodnejšou alternatívou sa nám javí demontáž všetkých existujúcich kotlov 

a ich nahradenie novým dvojkotlovým kondenzačným zariadením, napr. HOVAL ULTRAGAS 

300D doplneným malou kogeneračnou jednotkou napr. TEDOM MICRO T30. Návratnosť tejto 

alternatívy je veľmi zaujímavá, problémom však môže byť výška investície, ktorá je oproti 

vyššie popisovanej alternatíve o takmer 180 % vyššia. Bohužiaľ sa v prípade kondenzačných 

plynových kotlov ani plynových KGJ nejedná o zdroje tepla resp. elektriny, na ktoré by 

v súčasnosti bolo možné získať nejaký finančný príspevok. Taktiež bude pri uvažovaní o tejto 

alternatíve preveriť u distribútora elektrickej energie možnosti pripojenia KGJ na sieť, čo 

v súčasnosti býva vo veľa prípadoch problematické. 

Pre celkové zefektívnenie prevádzky areálu ďalej odporúčame: 

 Zrekonštruovať systém prípravy teplej vody, ako je naznačené v bode „F“. 

 Zrekonštruovať celú strojovňu, nakoľko veľa vetiev pripojených na rôzne 

rozdeľovače/zberače je odpojených. Existujúce obehové čerpadlá sú zastarané a oproti 

súčasnému stavu výrazne predimenzované – boli dimenzované na cieľový stav s krytou 

plavárňou. Úpravňa vody je nefunkčná – zásobníka chemikálie bol v čase obhliadky 

prázdny a suchý. 

 Zvážiť zväčšenie výkonu doskového výmenníka pre ohrev bazénovej vody. Toto by malo 

za následok zníženie pracovných teplôt vykurovacej vody, čo by v kombinácii 

s kondenzačným kotlom prinieslo výhodu v podobe ďalších prevádzkových úspor v podobe 

zníženia spotreby zemného plynu. Ďalším benefitom by bolo zväčšenie tepelného výkonu 

pri vyššom teplotnom spáde, čo by sa dalo využiť pri prvoohreve bazénov na začiatku letnej 

sezóny – skrátenie času ohrevu. 

 Zvážiť použitie fólií na zakrývanie bazénov v čase mimo prevádzky počas letnej sezóny, t.j. 

cca 12-16 hod/deň. Takýmto spôsobom by bola výrazne znížená tepelná strata z vodnej 

hladiny, ktorá predstavuje viac ako 90% celkovej tepelnej straty bazénov. Tepelná strata 

bazéna v zakrytom stave je o cca 50-80% nižšia ako v odkrytom stave. Tak isto má toto 

riešenie dopad aj na čistotu vody – zabraňuje mechanickému znečisteniu a teda znižuje 

nároky na doplnkovú vodu. 
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ZHRNUTIE 

Predpokladaná 

úspora oproti 

súčasnému 

stavu 

Predpokladaná 

výška 

investície bez 

DPH 

Predpokladaná 

návratnosť 

investície 

Demontáž kotlov 2x880kW, nový 

kotol UG300 + exist. kotol GBFN 

289Z 

6 166 €/rok           31 522 €  5,11 rok 

Demontáž kotlov 2x880kW, nové 

dvojkotlové zariadenie UG300D 
6 166 €/rok           39 579 €  6,42 rok 

Demontáž kotlov 2x880kW, nová 

kogeneračná jednotka 

80kWe/119kWt + exist. kotol GBFN 

289Z 

9 311 €/rok         116 996 €  13,33 rok 

Demontáž kotlov 2x880kW + 

1x300kW, nová kogeneračná 

jednotka 80kWe/119kWt + nový 

kotol UG300D 

-8 209 €/rok         109 976 €  7,95 rok 

Demontáž kotlov 2x880kW + 

1x300kW, nové plynové tepelné 

čerpadlo Polo 100 (172kW) + exist. 

kotol GBFN 289Z 

5 716 €/rok           88 715 €  15,52 rok 

Demontáž kotlov 2x880kW + 

1x300kW, nové plynové tepelné 

čerpadlo Polo 100 (172kW) + nový 

kotol UG300 

7 849 €/rok         118 624 €  15,11rok 

 

P. Ivan Kuhn – nesúhlasím s alternatívou predloženou pred komisiu, ktorou nám Stefe ponúka 

12 ročný kotol, síce len 3 roky využívaný. Kotlu iste nepomohlo, že 9 rokov niekde stál. 

Výhodnejšie mi príde nový kotol, ktorý už využíva novú technológiu, je väčší predpoklad že sa 

nebude kaziť. Som realista a nepredpokladám dostavanie krytej plavárne. Stefe nám ponúka 

kotol, kde nevieme aká je jeho efektivita, aké úspory budú dosiahnuté.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

demontáž kotlov 2x880kW, 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. 
  

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

15. ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 
Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že k záverečnému účtu sú už doložené aj kladné 

stanoviská hl. kontrolóra a audítorov. Rok 2015 bol ukončený s najlepším naplnením rozpočtu 

a najnižšími záväzkami za posledné roky. V záverečnom účte sú samostatne vyhodnotené 
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mestské organizácie. Mesto Rožňava skončilo s kladným hospodárením, ktoré je navrhnuté na 

rozdelenie fond rozvoja bývania a rezervný fond.  

 

P.Balázs – poprosil by som prezistiť ako je možné odpočítať si DPH pri jednotlivých nákupoch. 

Ako to riešia ostatné obce.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2015 bez výhrad. 

 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke,  JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  
Zdržal sa: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

 

 

16. ZMENA ROZPOČTU MESTA R.2016 

 Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že návrh 2. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov 

a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli navýšenie 

príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme 

vykonali úpravu výdavkov. Výdavky na rok 2016 navrhujeme upraviť nasledovne: 

 

Program 1 

Podprogram 1.6. 

Prvok b 1.6.1 navýšenie výdavkov na organizovanie volieb o 19 037 €, ktoré sú kryté dotáciami 

v sume 18 890 € a v sume 147 € z vlastných zdrojov 

   

Program 3 

Podprogram 3.1. 

Prvok a 3.1.1 zníženie výdavkov na opravy o 14 274 € z dôvodu prekategorizovania opravy 

majetku mesta na rekonštrukciu majetku - MŠ 

Prvok b 3.1.3 zníženie kapitálových výdavkovo 37 000 € z dôvodu prekategorizovania na 

opravu - budova strážnej veže 

 

Program 7 

Podprogram 7.3 

Prvok a.7.3.3 zníženie výdavkov pre MsD Actores v sume 3 200 € z dôvodu schváleného 

rozpočtu pre MsD Actores s nižším príspevkom od mesta 

 

Program 8 

Podprogram 8.1. 

Prvok a.8.1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov na kúpu úžitkových dopravných 

prostriedkov – traktorovej kosačky a úžitkového auta v sume celkom 15 000 € 

 

Program 9 Vzdelávanie 

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2 

Prvok 9.3.1 navýšenie bežných výdavkov o 67 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 

Prvok 9.3.2 navýšenie bežných výdavkov o 394 € z grantov KZ 72 

Prvok 9.3.3 zníženie výdavkov na lyžiarsky kurz o 1.077 € KZ 111, zároveň sú znížené aj 

príjmy zo ŠR 

Prvok 9.3.3 navýšenie osobných výdavkov o 4.686 € z ÚPSVaR národný projekt „Cesta 

z kruhu nezamestnanosti“ KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR 
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Podprogram 9.4 Spojená škola, J.A.Komenského 

Prvok 9.4.3 navýšenie osobných výdavkov o 16.050 € z ÚPSVaR - KZ ACl,AC2, ktoré sú 

kryté dotáciou z ÚPSVaR 

 

Podprogram 9.5 Základná škola, akad.J.Hronca, Zakarpatská 12 

Prvok 9.5.1 navýšenie bežných výdavkov o 149 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 

Prvok 9.10.7 navýšenie osobných výdavkov o 3.139 z ÚPSVaR - KZ ACl,AC2, ktoré sú kryté 

dotáciou z ÚPSVaR 

 

Podprogram 9.6 Základná škola, Ulica pionierov 1 

Prvok 9.6.1 navýšenie bežných výdavkov o 364 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41 

Prvok 9.6.2 navýšenie bežných výdavkov o 600 €, z grantu Nadácie Filantropia KZ 72 

 

Podprogram 9.9 ŠKD SŠ J.A.Komenského 

Prvok 9.9.3 navýšenie výdavkov – tovary a služby o sumu 500 €, ktoré sú kryté vlastnými 

príjmami SŠ KZ 41 

 

Podprogram 9.13 ŠJ  ZŠ Zlatá 

Prvok 9.13.2 navýšenie výdavkov na položku Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP o 750 €, 

krytie zabezpečené prevodom z položiek v rámci vlastného rozpočtu 

Prvok 9.13.3 zníženie výdavkov – tovary a služby o 2.896 €  

Prvok 9.13.4 navýšenie výdavkov – bežný transfer o 2.146 €, krytie zabezpečené prevodom 

z položiek v rámci vlastného rozpočtu 

 

Podprogram 9.14 ŠJ  SŠ J.A.Komenského 

Prvok 9.14.3 navýšenie bežných výdavkov – tovary a služby o 223 €, ktoré sú kryté vlastnými 

príjmami   

 

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola 

Prvok 9.18.5 navýšenie osobných výdavkov o 5.130 € z ÚPSVaR  KZ ACl,AC2, ktoré sú kryté 

dotáciou z ÚPSVaR 

Prvok 9.18.3 navýšenie bežných výdavkov – tovary a služby o 4.330 €, ktoré sú kryté vlastnými 

príjmami   

 

Podprogram 9.19 Centrum voľného času 

Prvok 9.19.5 navýšenie osobných výdavkov o 9.284 €  z ÚPSVaR - KZ ACl,AC2, ktoré sú 

kryté dotáciou z ÚPSVaR 

 

 

 

Podprogram 9.21 Ostatné výdavky 
Prvok 9.21.2 stavebné investície navýšenie rozpočtu o 238 200 € - rekonštrukcia MŠ Štítnická, 

ZŠ Zlatá, ZŠ Pionierov 

 

Program 12 

Podprogram 12.1. 

Prvok a. 12.1.1. zvýšenie výdavkov o 12 835 € na kúpu kvetináčov na nám. Baníkov   

 

Program 13 

Podprogram 13.2 
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Prvok a 13.2.1 zníženie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu nižšej potreby 

opatrovateľov v súčasnom období o 500 € 

 

Program 13 

Podprogram 13.3 

Prvok a 13.3.4 zvýšenie výdavkov o 500 € pre denné centrum z dôvodu organizovania akcie pri 

výročí denného centra 

 

Program 16 

Podprogram 16.1 

Prvok a.16.1.12 zvýšenie výdavkov – na vypracovanie projektovej dokumentácie o 34 100 € - 

príprava projektov k žiadostiam o uchádzanie sa finančných prostriedkov z EÚ 

Prvok 16.1.15 zvýšenie výdavkov na zabezpečenie kanalizačnej prípojky v Nadabulej v budove 

bývalej MŠ a domu smútku v sume 5 000 € 

   

 

 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 2. 

zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  
Zdržal sa: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

 

 

17. INFORMÁCIA O ROZPOČTOVÝCH OPATRENIACH 

Ing. Klára Leskovjanská podala informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach 

v období od 25.2.2016 do 31.5.2016 

Primátor mesta na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava čl. 14 bodu 

8 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2 písmena a) b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. schválil nasledovné zmeny v rozpočte mesta „Rozpočtovým opatrením 

č.1“: 

 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

 

podp. prvok 

Rozpočtová 

org. Podpoložka KZ Názov položky 

Schválený 

rozp. Úprava Upr.rozpočet 

      312001 111 Normatívna dotácia 3 317 884 -61 180 3 256 704 

      312001 111 Dopravné žiakom 22 500 2 394 24 894 

      312001 111 Príspevok na učebnice 0 8 602 8 602 

      312001 111 Prísp.na lyžiar.kurz 30 300 -4 418 25 882 

      322 111 Kapitálové  0 61 180 61 180 

      Položka   P r í j m y  s p o l u 3 370 684 6 578 3 377 262 

6 3 ZŠ Ul.pionierov 630 111 Tovary a služby 148 883 -61 180 87 703 

3 7 ZŠ Zlatá 642 111 Dopravné žiakom 6500 2 980 9 480 

4 6 SŠ Komenského 642 111 Dopravné žiakom 10 000 -1348 8 652 

5       5 ZŠ Zakarpatská 642 111 Dopravné žiakom 0 1 074 1 074 

6 8 ZŠ Ul.pionierov 642 111 Dopravné žiakom 6 000 -312 5 688 

4 3 ZŠ Komenského 630 111 Lyžiarsky kurz 4 350 -1 500 2 850 

4 3 SOS Komenského 630 111 Lyžiarsky kurz 3 000 -1500 1 500 
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5 3 ZŠ Zakarpatská 630 111 Lyžiarsky kurz 64 750 -788 63 962 

6 3 ZŠ Ul.pionierov 630 111 Lyžiarsky kurz 9 450 -630 8 820 

3 13 ZŠ Zlatá 630 111 Príspevok na učebnice 0 2 739 2 739 

4 13 SŠ Komenského 630 111 Príspevok na učebnice 0 990 990 

5 13 ZŠ Zakarpatská 630 111 Príspevok na učebnice 0 2 079 2 079 

6 13 ZŠ Ul.pionierov 630 111 Príspevok na učebnice 0 2 794 2 794 

27 8 ZŠ Ul.pionierov 700 111 Kapitálové výdavky 0 61 180 61 180 

          Výdavky   spolu 252 933 6 578 259 511 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie prijaté rozpočtové 

opatrenia v období od 25.2.2016 do 31.5.2016 na vedomie. 

 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr., JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, 

Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

 

 

18. NÁVRH NA PREDĹŽENIE ČERPANIA ÚVERU 

Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že dňa 7.7.2015 bola uzatvorená úverová zmluva 

medzi VÚB, a.s. a Mestom Rožňava na čerpanie úveru v sume 485 000 € na financovanie 

kapitálových výdavkov s termínom  čerpania do 30.9.2016. Z úveru bolo vyčerpaných  

231 124,01 €, na čerpanie ostáva 253 875,99 €. Mesto chce tieto finančné prostriedky využiť 

hlavne na rekonštrukciu majetku na spolufinancovanie projektov. 

V súčasnosti začínajú riadiace orgány vyhlasovať nové výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratné finančné príspevky z nového programového obdobia 2014 - 2020. V priebehu 2. 

polroka 2016 sa Mesto Rožňava ako oprávnený žiadateľ bude uchádzať o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

pričom podmienkou získania príspevku je spolufinancovanie žiadateľa. Táto podmienka sa 

vzťahuje aj na žiadosti o dotácie a granty zo zdrojov vlády, ministerstiev, nadácií, o ktoré sa 

bude mesto Rožňava uchádzať priebežne počas celého roka. V štádiu prípravy sú ďalšie 

projekty, ktoré si budú vyžadovať finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a následne v prípade schválenia finančnú spoluúčasť žiadateľa.  

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť: 

1/ predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania úveru z úverovej zmluvy č. 755/2015/UZ 

zo dňa 7.7.2015 do 30.9. 2017  

2/ podpísanie dodatku k úverovej zmluve o termínovanom úvere č. 755/2015/UZ zo dňa 

7.7.2015 (predĺženie termínu pre poskytnutie peňažných prostriedkov z 30.9.2016 na 30.9.2017) 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

19. ZMENA ZÁSAD O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH 

Ing. Klára Leskovjanská uviedla, že dodatok č. 1 k Internej smernici bol vypracovaný v 

zmysle  zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
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neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.   

 

Návrh na vypracovanie zmeny IS vyplynul z potreby aktuálne riešiť úlohy v súvislosti 

s predkladaním projektov. Rôzne malé projekty, ktoré nevyžadujú finančnú spoluúčasť kvôli 

zjednodušeniu a zrýchleniu procesu s prihliadnutím na dvojmesačný cyklus zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, navrhujeme z tejto povinnosti vylúčiť, samozrejme so zachovaním 

povinnej konzultácie so zriaďovateľom. 

Zároveň sa upresňuje rozpočtový harmonogram na prípravu rozpočtu na ďalšie obdobie. 

P. Kuhn – ja odporúčam predkladať zapojenie do projektov do MZ akonáhle je spoluúčasť 

mesta.  

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

dodatok č. 1 k Internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava s úpravou 

znenia – „predkladajú do MZ ak je spoluúčasť mesta vyššia ako 5 000,- €“. 

 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 1 -  Bc. Ivan Kuhn MA, 

Zdržal sa: 0 

 

 

20. DOSIAHNUTÉ ÚSPORY ZPOZ – VYHODNOTENIE ZA OBDOBIE OD MARCA 2015 - ZRUŠENIA 

ŠTATÚTU A ZÁSAD ČINNOSTI ZBORU PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI V ROŽŇAVE 

Erika Švedová uviedla, že MZ uznesením č. 36/2015 zo dňa 5.3.2015 schválilo zrušenie 

Štatútu a zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave a uložilo mestskému úradu 

predložiť mestskému zastupiteľstvu vyhodnotenie dosiahnutých úspor, vyplývajúcich zo 

zrušenia ZPOZ.  

 V roku 2014 boli náklady vyčíslené na 7 175,07 €, v roku 2015 náklady tvorili sumu vo 

výške 5 425,51. Úspora je vo výške 1 749,56 € (úsporu tvorí odmena jedného zamestnanca 

a ošatné pre účinkujúcich). 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie vyhodnotenie na 

vedomie.  

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, JUDr. Judita Jakobejová, Mgr. Eva Gallová, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

 

 

21. SCHVÁLENIE ZMLUVY O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU – SPOLOČNÉHO 

ŠKOLSKÉHO ÚRADU V  ROŽŇAVE, MEDZI MESTOM ROŽŇAVA A OBCOU KRÁSNOHORSKÉ 

PODHRADIE 

Ing. Jolana Zatrochová uviedla, že v roku 2007 bolo uznesením MZ č. 262/2007 

schválené zriadenie Spoločného školského úradu so sídlom v Rožňave pre Mesto Rožňava 

a Obec Jablonov nad Turňou (SŠÚ). Následne v roku 2009 do SŠÚ pristúpila obec Hrhov.  

Odborní pracovníci SŠÚ v Rožňave, už od roku 2006 koordinujú metodickú činnosť 

väčšiny základných škôl okresu Rožňava. Rovnako na požiadanie poskytujú starostom okolitých 

obcí poradenskú činnosť v oblasti školskej legislatívy.  
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Zaradenie obce Krásnohorské Podhradie do SŠÚ v Rožňave, mesto Rožňava finančne 

nezaťaží viac ako doposiaľ, nakoľko štát poskytuje finančné prostriedky na mzdy odborných 

zamestnancov a odvody do poistných fondov. Prostriedky ktoré dostáva od štátu na činnosť 

školského úradu sú závislé od počtu žiakov z obcí, ktoré patria pod školský úrad. To znamená 

zvýšením počtu žiakov, od štátu dostane mesto aj viac finančných prostriedkov na činnosť SŠÚ. 

 

Ivan Kuhn – bude potrebné uzatvorením zmluvy prijať nového pracovníka? 

P.Zatrochová – nie zvládneme to v tomto zložení. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť zmluvu 

o zriadení spoločného obecného úradu – Spoločného školského úradu medzi mestom Rožňava 

a obcou Krásnohorské Podhradie   

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

22. ZÁSADY PRE URČOVANIE VÝŠKY NÁJOMNÉHO ZA NÁJOM A PODNÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

A HNUTEĽNÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA – DOPLNENIE 

Ján Lázár uviedol, že uznesením MZ č. 107/2015  boli doplnené  Zásady na určovanie 

výšky nájomného za nájom a podnájom  nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Rožňava o bod H - Podmienky krátkodobého nájmu priestorov Radnice, Mestského 

úradu, Sobášnej siene a OKC. Úpravou sadzieb krátkodobého prenájmu v Zásadách pre 

určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta je nárast uhradeného nájomného za Radnicu aj za MsÚ.  

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

a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta článku H. bodu 5., sa výška nájomného ročne 

prehodnotí na základe skutočných režijných nákladov predchádzajúceho roka.  

Odporúčame vyberať od organizátorov akcií vratnú zábezpeku na úhradu prípadných 

škôd na majetku mesta vo výške 100 €, z dôvodu, že mesto postupne investuje do obnovy 

zariadenia Radnice a spoločenskej sály MsÚ (nákup nových stoličiek a pod.). 

Pre akcie trvajúce po 20,00 hod., ktorých konanie schváli primátor mesta, je možná 

zľava s tým, že nájomné je minimálne 100.-€. 

Náklady na prevádzku spoločenskej sály MsÚ a Radnice sú vyšie ako je príjem za ich 

prenájom. V uvedených priestoroch sú organizované aj bezplatné akcie ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, 

klubu dôchodcov (schôdze, súťaže, maškarné plesy a pod.). Na Radnici v zimnom vykurovacom 

období sa z úsporných dôvodov využívajú priestory na 1. poschodí ako sobášna sieň, čo 

podstatne zvyšuje náklady na prevádzku Radnice ako aj temperovanie reprezentačných 

priestorov primátora mesta.  

 

P. Kuhn – nárast príjmu z nájomného je spôsobený len úpravou nájomného alebo aj vyšším 

dopytom? 

P. Lázár – obidva faktory ovplyvnili nárast nájomného. 

P. Kun – odporučil by som ešte úpravu nájomného na Radnici, predsa ide o reprezentatívne 

priestory. 

 

 

Odporúča prenájom kongresového centra upraviť cenu z 20,- € na 25,- € pri 

krátkodobom prenájme – časť sadzy nájomného, bod 1, Radnica, kongresové centrum.  
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Za: 5 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Rozália 

Tóthová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 3 – Ing. Ondrej Kračún, Ing. Robert Urbančík, Mgr. Eva Gallová 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

doplnenie Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 

a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta podľa predloženého návrhu. Zároveň odporúča 

prenájom kongresového centra upraviť cenu z 20,- € na 25,- € pri krátkodobom prenájme – časť 

sadzy nájomného, bod 1, Radnica, kongresové centrum.  

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

23. SMERNICA MESTA ROŽŇAVA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Mária Kardošová uviedla, že z dôvodu schválenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa vypracovala nová 

Smernica mesta Rožňava o verejnom obstarávaní spracovanú pre mesto Rožňava za účelom 

jednotného postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek.  

  Dňa 18.11.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2016 a okrem čl. I až III, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 18.04.2016. Na základe tejto zmeny zákona sa mení kategorizácia a limity 

zákaziek a procesné povinnosti verejného obstarávateľa pri ich zadávaní. 

Mesto Rožňava je podľa § 7 ods. 1   písm. b) „zákona“ verejným obstarávateľom a pri 

zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto „zákona“. 

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú 

zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie 

služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby. 

„Zákon“ upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, 

podlimitných zákaziek, zákaziek s nízkymi hodnotami. 

Na základe toho mesto Rožňava vypracovalo internú smernicu o postupe zadávania 

zákaziek s nízkymi hodnotami platné pre mesto Rožňava. Cieľom tejto smernice je usmerniť 

jednotlivé odbory mestského úradu, vedúcich a riaditeľov príspevkových a rozpočtových 

organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Rožňava a konateľov organizácií s majetkovou 

účasťou mesta Rožňava a vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri 

zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

Smernicu mesta Rožňava pre verejné obstarávanie s doplnením čl. IX. Komisia, bod č. 2 – od 

finančného limitu – tovary a služby nad 10 tis. €, práce nad 30 tis. € a potraviny nad 20 tis. €.  

 

Za: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

Proti: 0  
Zdržal sa: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Mgr. Eva Gallová, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

 

http://www.vosk.sk/legislativa-zakon-o-verejnom-obstaravani


19 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

Smernicu mesta Rožňava pre verejné obstarávanie s doplnením čl. IX. Komisia, bod č. 2 – od 

finančného limitu – práce nad 40 tis. €.  

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

24. VZN O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU – NÁVRH NA DOPLNENIE 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a 

utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, 

času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 

 Do júla 2013 platilo na území mesta Rožňava VZN o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb v meste Rožňava, proti ktorému podal okresný prokurátor protest 

a bolo zrušené.  

Po vlne protestov prokurátorov proti VZN tohto typu v rámci celého územia SR (na 

podnet občana Pavla Pachníka z Dolného Kubína), začali mestá a obce postupne prijímať nové 

VZN. V súčasnosti majú túto problematiku VZN znova upravené mestá ako Ružomberok, 

Partizánske, Stropkov, Bardejov, Banská Bystrica, Žilina, Zvolen, Hriňová, Senica, preto 

neexistuje žiadny objektívny dôvod, aby mesto Rožňava tiež nemalo obdobnú právnu 

reguláciu. 

  Na podnet samostatného odborného referenta pre podnikateľskú činnosť sme pripravili 

návrh na doplnenie VZN o ochrane verejného poriadku. Návrh počíta s úpravou prevádzkovej 

doby len tých typov prevádzok, u ktorých potenciálne hrozí rušenie nočného kľudu. S 

nastávajúcim letným obdobím predpokladáme opäť podávanie podnetov obyvateľmi na 

rušenie nočného kľudu, spôsobené činnosťou prevádzok pohostinského charakteru.  

Doplnením VZN o ochrane verejného poriadku navrhujeme normatívne určiť pravidlá 

času prevádzky vybraných služieb v súlade s platnými právnymi predpismi SR, zároveň však 

rešpektovať na jednej strane záujmy podnikateľov a na druhej strane záujmy občanov 

mesta.  

Prokuratúra v minulosti podávaných protestoch poukazovala na to, že úprava pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb je možná len vo forme normatívneho právneho 

aktu (VZN), nie individuálneho právneho aktu (rozhodnutím, opatrením primátora alebo 

organizačnej zložky mestského úradu).  

Stanovenie času prevádzky je podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení plne 

v kompetencii zastupiteľstva ako orgánu obce. Spomínaný nedostatok minulej právnej úpravy sa 

odstraňuje tým, že v rámci prevádzkového času určeného vo VZN si podnikateľ sám 

stanoví prevádzkový čas konkrétnej prevádzky. 

V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou poukazujeme aj na ustanovenie § 4 ods. 3 

písm. h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec utvára a chráni zdravé podmienky a 

zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. 

Účinnosť doplneného VZN navrhujeme od 1. augusta 2016, aby mali prevádzkovatelia 

dostatok času určiť si prevádzkovú dobu v súlade s novou právnou úpravou. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 

doplnenie VZN o ochrane verejného poriadku v § 2 o ods. 8 až 12 a o § 4a podľa predloženého 

návrhu. 
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Za: 6 - Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 1 -  Ing. Juraj Balázs 

Zdržal sa: 0 

 

 

25. 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 MZ 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 

- zaokrúhlia 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. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť VZN 

o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. Zároveň odporúča 

zapracovať do budúcoročného rozpočtu kúpu jednotných vylepových plôch. 

 

Za: 7- Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej 

Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

26. NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA POHĽADÁVOK 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. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme odpísať nasledovné pohľadávky mesta: 

 

 

1./ ODAL, spol. s. r. o. – pohľadávka vo výške 1302,38 eur 

Spoločnosť ODAL, spol. s r. o., Ružová 6, Bratislava nezaplatila mestu Rožňava nájomné za 

užívanie pozemku - časti parcely KN-C 266/19 (pri bývalej reštaurácii Fontána pri  niekdajšom 

Dome služieb) za roky 2011 a 2012. Výzvy na úhradu nájomného sa spoločnosti nedarilo 

doručiť. Vec bola odovzdaná v r. 2014 na vymáhanie JUDr. Törökovi, dňa 2. 5. 2016 ju vrátil 

mestu s tým, že spoločnosť bola dňa 21. 3. 2016 zrušená bez likvidácie a vymazaná 

z obchodného registra. 

2./ Schodok na zverených hodnotách vo Vinárni Tri ruže – pohľadávka vo výške 1 500,10 

eur  

Niekdajší nájomca Vinárne Tri ruže spôsobil v roku 2001 schodok na zverených hodnotách 

(investičnom majetku Vinárne Tri ruže). V roku 2002 s ním bola uzavretá dohoda o uznaní dlhu 
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a jeho úhrade v splátkach po 300,- Sk (9,96 eur) mesačne od 15. 6. 2002 do   15. 1. 2015. 

Z dlžnej sumy dlžník nezaplatil ani 1 splátku, preto bol v roku 2014 podaný na súd návrh na 

vydanie platobného rozkazu. Súd platobný rozkaz vydal, dlžník proti nemu podal odpor. Na 

nariadenom pojednávaní vzniesol dlžník námietku premlčania, ktorú súd uznal.  

Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave odporučila obidve pohľadávky odpísať 

z účtovnej evidencie mesta. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávok, uvedených v dôvodovej správe. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

27. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIE MESTSKÉHO TELEVÍZNEHO ŠTÚDIA S.R.O. 

Mgr. Juraj Halyák uviedol, že Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o. (ďalej len 

„MTVŠ“) plánuje vyradiť starú nepotrebnú techniku (v prílohe). Jej účtovná hodnota činí 

17 662,76 eur. Hodnota techniky je už toho času odpísaná, v dôsledku čoho by malo dôjsť aj 

k zníženiu základného imania spoločnosti o uvedenú sumu s tým, že po zakúpení novej techniky 

prostredníctvom verejného obstarávania dôjde opäť k zvýšeniu základného imania spoločnosti. 

Podľa § 146 Obchodného zákonníka o znížení základného imania rozhoduje valné 

zhromaždenie. Mesto Rožňava je zakladateľom a jediným spoločníkom MTVŠ. 

 Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“, 

primátor mesta pri výkone právomocí valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 

100% majetkovou účasťou mesta rozhodne po predchádzajúcom súhlase mestského 

zastupiteľstva v týchto prípadoch: u spoločností s ručením obmedzeným: 

 rozhodovanie o znížení alebo zvýšení základného imania 

 Na navrhované zníženie základného imania MTVŠ je preto potrebný súhlas mestského 

zastupiteľstva. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť so 

znížením základného imania spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o. o čiastku 

17 662,76 eur. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

28. ARTON S.R.O. – PRIAMY PRENÁJOM POZEMKU MESTA 

Mgr. Katarína Štefániková uviedla, že MZ uznesením č. 75/2016 schválilo zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu časti pozemku mesta vedľa parkoviska pri bývalom OD Jednota 

(terajší OD BILLA), za účelom užívania 3 ks jednostranných reklamných panelov – bilboardov 

(5,10 x 2,40 m), ktoré sú na pozemku umiestnené pre spoločnosť ARTON s.r.o., podľa § 9a ods. 

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že uvedená spoločnosť už má od roku 2011 

prenajatý jeden pozemok na rovnaký účel, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného 

za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta podľa Čl. 3 

písm. E bod 1. 
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Výpočet nájomného: sadzba nájomného za miesto na osadenie reklamného zariadenia – 

osadeného samostatne na konštrukcii – veľkoplošné bilboardy jednostranné:  

5,10 x 2,40 m = 12,24 m2 ≐ 13 m2 

29,40 €/m2/rok x 13 m2 = 382,20 €/rok/1 bilboard 

Celková suma za 3 ks bilboardov: 382,20 € x 3 = 1 146,60 €/rok 

 Zámer priameho prenájmu majetku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 

15 dní. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

prenájom časti pozemku na dobu neurčitú, pre spoločnosť ARTON s.r.o., podľa § 9a ods.9 písm. 

c) zák. č. 138/1991 Zb., na ktorom sú umiestnené 3 ks jednostranných reklamných panelov – 

bilboardov (5,10 x 2,40 m) z dôvodu, že uvedená spoločnosť už má od roku 2011 prenajatý 

jeden pozemok na rovnaký účel, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného vo výške 1 

146,60 € 

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

29. Š. GONO - PRIAMY PRENÁJOM POZEMKOV MESTA 

Mgr. Katarína Štefániková uviedla, že MZ uznesením č. 77/2016 schválilo zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta pre Š. Gona podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. z dôvodu, že na parcele parc. č. KN C 734 sa nachádza rodinný dom so súp. č. 

1483 vo vlastníctve Š. Gona s manželkou a s parcelou parc. č. KN C 735 sú užívané ako jeden 

celok, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného podľa Čl. 3 písm. A bod 2 a bod 5 

v II. zóne mesta. Zároveň mestské zastupiteľstvo uložilo: 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta  

2. vypracovať zmluvu o zabezpečovacom prevode práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

žiadateľa v súlade s § 553 Obč. zákonníka na zabezpečenie splatenia všetkých 

pohľadávok mesta 

3. vydať kladné stanovisko k dodatočnému povoleniu na prístavbu na parcele č. KN C 734 

4. vydať zamietavé stanovisko k dodatočnému povoleniu na stavbu postavenú na parcele 

č. KN C 735 

5. oznámiť, že až po splatení záväzkov voči mestu budú môcť požiadať o predaj pozemku 

parc. č. KN C 734 

Výsledok uložených pokynov MZ: 

1. Zámer priameho prenájmu majetku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 

15 dní. 

Nájomné bude podľa Čl. 3 písm. A bod 2 a 5 Zásad pre určovanie výšky nájomného za 

nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta vo výške 

354,15 €/rok. 

2. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 a nasl. Obč. zákonníka bude 

podpísaná po podpise nájomnej zmluvy na zabezpečenie z nej vyplývajúcich 

pohľadávok mesta. Na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva dôjde 

k dočasnému prevodu vlastníckeho práva na mesto Rožňava ako veriteľa k rodinnému 

domu so súp. č. 1483, parc. č. KN C 734 v k.ú. Rožňava, zap. na LV č. 6028 vo 

vlastníctve Š. Gona s manželkou. Dočasnosť zabezpečovacieho prevodu sa v katastri 

nehnuteľností vyznačí poznámkou. Po splnení záväzku sa na základe vyhlásenia mesta 

ako veriteľa opäť vyznačí v katastri nehnuteľností Š. Gono s manželkou ako vlastník 
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uvedenej nehnuteľnosti. V zmluve o zabezpečovacom prevode práva bude uvedené 

ocenenie prevádzanej nehnuteľnosti (rodinného domu) v peniazoch na základe 

znaleckého posudku.  

3. a 4. Dňa 10.05.2016 bolo tunajšiemu stavebnému úradu poskytnuté stanovisko v zmysle 

uznesenia MZ. 

5.  Dňa 09.05.2016 bolo Š. Gonovi zaslané Oznámenie uznesenia MZ v Rožňave. 

  

 Dňa 21.04.2016 bola na tunajší mestský úrad doručená žiadosť p. Mgr. Milana Capáka 

o prenájom pozemku parc. č. KN C 735 na záhradkárske účely a dňa 27.04.2016 žiadosti p. 

Meire Mariano Peixoto a p. Ľubomíra Takáča taktiež o prenájom uvedenej parcely na 

záhradkárske účely formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

prenájom pozemkov mesta zap. na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parcely parc. č. KN C 734 

zastavané plochy o výmere 166 m2 a parc. č. KN C 735 záhrada o výmere 218 m2, pre Š. Gona, 

podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že na parcele parc. č. KN C 734 sa 

nachádza rodinný dom so súp. č. 1483 vo vlastníctve Š. Gona s manželkou a s parcelou parc. č. 

KN C 735 sú užívané ako jeden celok, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného vo 

výške 354,15 €/rok. 

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

30. REGIONÁLNE PORADENSKÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM ROŽŇAVA - PRIAMY PRENÁJOM 

POZEMKU MESTA 

Mgr. Katarína Štefániková uviedla, že MZ uznesením č. 78/2016 schválilo zverejnenie 

zámeru priameho prenájmu pozemku mesta pre Regionálne poradenské a informačné centrum 

Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok bezprostredne 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa že v bezprostrednej blízkosti svojich 

nehnuteľností chce zabezpečiť parkovanie pre nájomcov a stránky Regionálneho poradenského 

a informačného centra, za cenu 3 250,- € na rok 2016 a na ďalšie roky podľa dohody zmluvných 

strán. 

 Zámer priameho prenájmu majetku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 

15 dní. 

 

  

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť priamy 

prenájom pozemku mesta pre Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že v bezprostrednej blízkosti svojich 

nehnuteľností chce zabezpečiť parkovanie pre nájomcov a stránky Regionálneho poradenského 

a informačného centra, za cenu 3 250,- € na rok 2016 a na ďalšie roky podľa dohody zmluvných 

strán. 

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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31. Š. ORBÁN CENTRUM – ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PRENÁJMU POZEMKU 

MESTA 

Mgr. Katarína Štefániková uviedla, že dňa 19.04.2016 bola doručená žiadosť Š. Orbána 

CENTRUM o prenájom časti pozemku s výmerou 10 m2, zap. na LV. Č. 3001, k.ú. Rožňava, 

parc. č. KN C 2 ostatné plochy s celkovou výmerou 827 m2, pozemok na Námestí baníkov pod 

Strážnou vežou, za účelom vykladania kvetov pred obchodom s kvetmi „Mirka“. Nájomná 

zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

 Tento pozemok susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa, stavbou na parcele parc. č. KN C 10. 

Týmto je daný dôvod hodný osobitného zreteľa na prenechania majetku mesta do nájmu podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

 Výška nájomného sa určuje podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom 

a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta nasledovne: 

- Čl. 3 písm. A bod 10 v I. zóne: 4,05 €/m2/rok x 10 m2 = 40,50 €/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 2 ostatné plochy s celkovou výmerou 827 m2, na dobu neurčitú, pre Š. Orbána 

CENTRUM podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že uvedený pozemok 

susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky 

nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

podľa Čl. 3 písm. A bod 10 v I. zóne. Odporúča upraviť v nájomnej zmluve rozsah zabratia 

verejného priestranstva – odporúča len betónovú časť pred predajňou. Zároveň odporúča do 

MZ zamerať priestranstvo pred predajňou.  

 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

32.  VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 – MESTSKÉ TELEVÍZNE ŠTÚDIO 

Peter Benedikty zhodnotil výdavkovú a príjmovú časť za rok 2015. Výdavková časť: 

501 Spotreba materiálu - plán 285 €, skutočnosť 158 €. Táto časť rozpočtu nebola prekročená.  

511 Opravy a udržiavanie  – táto položka nebola čerpaná v plánovanej výške. 

512 Cestovné  - táto položka nebola čerpaná. 

513 Náklady na reprezentáciu – táto položka nebola čerpaná. 

518 Ostatné služby – táto položka bola prekročená vzhľadom na častejšiu výrobu príspevkov 

do Magazínu KSK, ktorú zabezpečovali externí dodávatelia. 

Telefón, nájomné, poštovné a poplatky za stravné lístky - tieto položky neboli čerpané 

v plánovanej výške. 

521, 524, 527 Mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady –

tieto položky neboli čerpané v plánovanej výške. 

538 Ostatné dane a poplatky – táto položka obsahuje poplatky za autorské práva.  

545 Ostatné pokuty, penále a úroky - spoločnosti bola vyrubená pokuta 18 € za oneskorené 

odovzdanie výkazov, ktoré zabezpečuje účtovnícka firma Jakon. Táto suma bola po dohode 

vykrytá nižšou faktúrou za poskytnuté služby. 

551 Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku - je to účtovná položka. Plán 3 

720 €, skutočnosť 3 718 €. 

 

Záväzky MTVŠ za rok 2015: 

Alžbeta Palcsóová – 1100 €. Tento záväzok vznikol z dôvodu nedostatku financií. 
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Príjmová časť:  
602 Tržby z predaja služieb – plán 10 100 €, skutočnosť 5 834 €. Táto položka nebola 

naplnená z dôvodu zníženého záujmu verejnosti o služby MTVŠ. 

Výroba vysielania pre Mesto Rožňava – plán 30 000 €, skutočnosť 29 749 €. 

Reklama a infotext – plán 2 440 €, skutočnosť 1 276 €. Táto položka nebola naplnená z dôvodu 

zníženého záujmu občanov o inzerciu, keďže MTVŠ vysiela zatiaľ len na území Rožňavy 

a občanom sa viac oplatí dať si inzerát alebo reklamu do internetových médií. 

648 Ostatné prevádzkové výnosy – plán 3 400 €, skutočnosť 3 346 € 

 

Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava za rok 2015 vykazuje stratu v hodnote 8 783 €. 

   

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie výsledky hospodárenia 

za rok 2015 na vedomie. Odporúča prehodnotiť zmluvu s KSK a v prípade negatívneho vývoja 

posúdiť jej možnosť vypovedania. 

 

Za: 6 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. Ondrej Kračún, Rozália 

Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - Bc. Ivan Kuhn MA 

 

 

33. PLÁN HOSPODÁRENIA NA ROK 2016 – MESTSKÉ TELEVÍZNE ŠTÚDIO 

Peter Benedikty uviedol, že na rok 2016 sú plány: 

Príjmová časť: 

Čiastka za výrobu vysielania pre Mesto Rožňava je 30 000 €, čo je 7500 € štvrťročne. 

Plánovaná tržba z vlastnej výroby a služieb je priemerne 800 € štvrťročne. V uvedenej 

položke počítame s príjmami zo spolupráce s regionálnymi a celoštátnymi televíziami. Taktiež 

predpokladáme príjem z odvysielania Magazínov KSK, výrobu príspevkov do Magazínu KSK, 

výrobu a odvysielanie reklamy pre firmy, príjmy z infotextu, nakoľko sa vysielanie MTVŠ bude 

šíriť aj prostredníctvom spoločnosti Free zona.  

Výdavková časť: 

Čerpanie nákladov na účte 501 až 513 – spotreba materiálu ako opravy a údržba, 

kancelárske potreby, plánujeme nižšie ako v roku 2015 z dôvodu šetrenia finančných 

prostriedkov.  

Na účte 518 – ostatné služby, predpokladáme náklady približne rovnaké ako v roku 2015. 

Účet 521 až 527 – mzdové náklady, zákonné odvody, tu sú plánované náklady o niečo nižšie 

ako v roku 2015 za predpokladu jedného stáleho zamestnanca. 

Účet 538 – ostatné dane a poplatky, tu sú zahrnuté poplatky pre SOZA a OZIS 

 a poplatok za daňovú licenciu vo výške 480 €. 

Účet 551 – odpisy HIM, budú vo výške 3 720 €.  

 

V krátkej dobe bude vysielanie uskutočňované prostredníctvom free-zony, z čoho sa 

predpokladá nárast záujmu verejnosti z dôvodu vyššie pokrytia Rožňavského okresu. 

 

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť plán 

hospodárenia na rok 2016. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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34. MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA BUDOV MESTA 

ROŽŇAVA 

 

Finančná komisia stiahla materiál z rokovania. 

 

Za: 7 - Ing. Juraj Balázs, Zoltán Beke, Bc. Ivan Kuhn MA, JUDr. Judita Jakobejová, Ing. 

Ondrej Kračún, Rozália Tóthová, Ing. Robert Urbančík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

  podpísaný v.r. 

Ing. Juraj Balázs 

        predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Erika Leskovjanská, FO 

Obdrží: prednosta MsÚ, ved. odborov, kontrolórka mesta 


