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konanie – do 31. 7. 2010
C/ schvaľuje začatie realizácie II. fázy projektu
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U k l a d á:
A/ zabezpečiť zapracovanie pripomienok do
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Termín: do 31. 8. 2010

MESTO ROŽŇAVA – transparentné mesto
Prijatím zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení sa na mestá
a obce delegovala verejná moc a zodpovednosť za výkon verejných funkcií
z centrálnej úrovne na regionálnu, miestnu úroveň. Presun moci však okrem
pozitívnych vecí prináša aj negatívum. Tým je práve možnosť pre jednotlivcov
získavať rôzne výhody, čo prináša so sebou korupciu a klientelizmus.
Korupciou sa rozumie také konanie, ktorým osoba v určitom kvalifikovanom
postavení

/volený

zástupca,

úradník

zamestnaný

vo

verejnej

správe,

zamestnanec verejného sektoru, ale aj osoba na určitej pozícii v súkromnom
sektore/

zneužíva

svoje

postavenie

k osobnému

obohateniu

alebo

k obohateniu tretích osôb, pričom z tohto konania môžu mať priamy úžitok
osoby, ktoré korupčné jednanie vyvolávajú a vždy vzniká škoda do rôznej
miery určitej skupine fyzických a právnických osôb. Aj keď občania nášho
mesta neprejavujú pravidelný záujem o dianie v činnosti samosprávy, či
o činnosti svojich volených funkcionárov, mesto Rožňava chce umožniť:
- a vytvoriť priestor pre občanov mesta na získavanie informácií,
- vytvoriť priestor na účasť občanov pri spravovaní vecí verejných
a to pri dodržiavaní príslušnej legislatívy a interných predpisov mesta.

1. Cieľ projektu MESTO ROŽŇAVA-TRANSPARENTNÉ MESTO

1.Zvýšiť

informovanosť

občanov

mesta

o činnosti

samosprávy,

o organizáciách zriadených mestom.
2.Zvýšiť prehľadnosť procesov rozhodovania.
3.Zaviesť protikorupčné opatrenia v rôznych oblastiach činnosti mesta.
4.Znížiť potenciálny priestor pre vznik korupcie.
5.Vytvárať úsporu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

ako

aj

2. Oblasti, ktorých sa bude projekt dotýkať:

a/ predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
b/ prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
c/ obsadzovanie voľných pracovných miest

v rámci mesta a v rámci organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
d/ participácia verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
e/ prístup k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy
f/ etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
g/ etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov mesta
h/ etická infraštruktúra a konflikt záujmov pracovníkov v organizáciách mesta
ch/ mediálna politika
i/ oblasť školstva a kultúry
j/ územné plánovanie a stavebný úrad
k/ dotačná politika mesta
l/politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom
m/ verejné obstarávanie
n/ prideľovanie bytov
o/ poskytovanie sociálnych služieb mestom Rožňava a inými poskytovateľmi služieb
p/ rozpočtovanie a informovanie verejnosti o danej problematike
r/ civilná ochrana obyvateľstva – manuál
s/ čerpanie fin. prostriedkov z fondov EÚ

3. Fázy projektu:

1. Hĺbkový rozbor oblastí, ktorých sa bude projekt týkať , ich súčasného stavu a
návrh balíka opatrení s cieľom dosiahnuť vytýčený ceľ projektu.
Časový harmonogram: máj – jún 2010
2. Pripomienkovanie a schválenie balíka protikorupčných opatrení.
Časový harmonogram: júl – september 2010
3. Realizácia prijatých opatrení v praxi.
Časový harmonogram: od októbra 2010

1. Hĺbkový rozbor oblastí, ktorých sa bude projekt týkať , ich súčasného
stavu a návrh balíka opatrení s cieľom dosiahnuť vytýčený ceľ projektu

A/ PREDAJ HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Súčasný stav v meste Rožňava:

Oblasť nakladania s majetkom mesta Rožňava

okrem všeobecne záväzných

právnych predpisov (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov) upravuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava- Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Rožňava, ktoré nadobudli účinnosť 26.2.2004.
- dodatok č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu schválilo mestské
zastupiteľstvo /ďalej MZ/ v Rožňave uznesením č. 297/2008 zo dňa 10. 12. 2008.
Účinnosť nadobudol dňa 1. 1. 2009.
- doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta schválilo mestské zastupiteľstvo
v Rožňave uznesením č. 240/2009 zo dňa 24. 9. 2009.
- posledné doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia schválilo mestské
zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 61/2010 zo dňa 29. 3. 2010. Tento dokument
je uverejnený na internetovej stránke Mesta Rožňava.
Legislatívne pravidlá nakladania s majetkom dopĺňajú aj uznesenia MZ, ktoré
stanovujú podmienky predaja a proces platby za predaný majetok.
VZN je verejne prístupné na internetovej stránke mesta.

A/ Postup pri predaji nehnuteľného majetku:

Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku ( pozemok, budova, stavba) sa zaeviduje
v centrálnej evidencii mestského úradu a pridelí sa na odbor právny a správy
majetku. Odborné komisie pri MZ ( komisia výstavby, finančná komisia resp. aj iná
komisia podľa posúdenia tej ktorej žiadosti ), ktoré zasadajú každý mesiac, posúdia
žiadosť a odporučia ďalšie podmienky predaja, spôsob predaja a kúpnu cenu.
Mestská rada prerokuje materiál a predloží návrh na uznesenie mestskému

zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o zámere predať, resp. nepredať
nehnuteľnosť, o ktorý je záujem. Následne sa schválený zámer zverejní v meste
obvyklým spôsobom, tj. na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
Každý prevod nehnuteľného majetku musí byť schválený mestským zastupiteľstvom
a mesto môže previesť vlastníctvo zásadne len za odplatu. Každý materiál je
zverejnený pred zasadnutím MZ na internetovej stránke mesta. Aj zámer mesta
predať

prebytočný,

resp.

neupotrebiteľný

majetok

prechádza

schvaľovacím

procesom orgánmi mesta.

Majetok mesta sa odpredáva zásadne formou:
verejnej obchodná súťaže /ďalej len VOS/
-

mestské zastupiteľstvo schváli predaj nehnuteľného majetku formou VOS,
ako aj výšku najnižšieho podania. Najnižšia cena je cena podľa znaleckého
posudku. VOS sa zverejní minimálne 15 dní v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta ( na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta,
v infotexte, v regionálnych novinách 2x ) okrem toho
stránke realitnej

kancelárie

s celoslovenskou

na internetovej
pôsobnosťou

www.zoznamrealit.sk. Prípadným žiadateľom sa oznámia listom podmienky
a termín konania VOS. Komisia na vyhodnotenie VOS je schválená mestským
zastupiteľstvom. Výber kupujúceho

sa vyberá

zásadne podľa

výšky

ponúknutej kúpnej ceny, ak MZ nestanoví aj iné kritéria. V prípade, že VOS
nie je úspešná /neprihlásil sa žiadny záujemca/, na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva sa VOS môže zopakovať. Mestské zastupiteľstvo
tiež rozhoduje o úprave ceny predávanej nehnuteľnosti.

v prípade priameho predaja nehnuteľnosti postup predaja je nasledovný:
-

žiadosť je predložená do orgánov mesta, aby sa schválil zámer predaja
predmetného majetku a stanovila sa kúpna cena. Kúpna cena je najmenej
cena podľa znaleckého posudku. V prípadoch výnimiek zo zákona /možnosť
priameho predaja v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa/ sa cena určí
uznesením mestského zastupiteľstva, bez znaleckého posudku na základe
odporučenia komisií, resp. mestskej rady. Zámer predať majetok mesta
priamym predajom a lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa
zverejnia na 15 dní na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.

Ak v tejto lehote nikto neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť, materiál
sa predloží do orgánov mesta na rozhodnutie o priamom predaji pre
pôvodného žiadateľa. V prípade, ak o kúpu prejaví záujem aj iný záujemca,
predaj sa uskutoční formou VOS.

Priamym predajom ( bez zverejnenia a za cenu nie podľa znaleckého posudku) sa
predáva majetok v zmysle § 9a, bod 8. zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných osobitného zreteľa. V uznesení
MZ sa špecifikuje, o aký prípad ide.
V prípade predaja majetku formou VOS znalecký posudok objednáva mesto
a náklady znáša tiež mesto.
V prípade priameho predaja za cenu podľa ZP, ZP objedná mesto ale náklady za
vypracovanie znáša kupujúci. V prípade iných nákladov spojených s prevodom
nehnuteľnosti, ( napr. geometrický plán) znáša tiež kupujúci.
V obidvoch prípadoch náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností znáša
kupujúci.

Predaj formou dobrovoľnej dražby sa neuplatňuje z dôvodu komplikovaného
postupu pri jeho realizácii, taktiež sa zatiaľ nerealizoval ani predaj majetku
mesta formou elektronickej aukcie.

Záväzky žiadateľa voči mestu sa kontrolujú pred predložením materiálu o predaj
nehnuteľnosti do orgánov mesta.
§ 9 ods. 4 zák.č.138/1991 je dodržaný – priamym predajom sa nepredáva majetok
funkcionárom, poslancom ani ich rodinným príslušníkom.

B/ Predaj hnuteľného majetku Mesta Rožňava
Fyzické alebo právnické osoby žiadosti o predaj hnuteľného majetku mesta
predkladajú na mestský úrad písomnou formou. Žiadosti sa evidujú na odbore
právnom a správy majetku MsÚ. Každý predaj hnuteľného majetku je prerokovaný
v Komisii pre posudzovanie majetku určeného na vyradenie a v Komisii finančnej,
podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky pri MZ

v Rožňave, prípadne v ostatných príslušných komisiach pri MZ podľa potreby
a v mestskej rade.

Predaj hnuteľného majetku mesta sa riadi

Zásadami hospodárenia s majetkom

mesta. Na každý predaj hnuteľného majetku je potrebný súhlas MZ. Súhlas MZ je
potrebný aj v prípade aukčného predaja hnuteľných vecí v majetku mesta v hodnote
nad 6.638,78 €

/ 200.000.-Sk / Zámer predať hnuteľný majetok sa nezverejňuje,

nevyužíva sa inštitút verejnej obchodnej súťaže /ani iná forma súťaženia /napr.
dražby/.

Príjmy z predaja majetku sú dôležitým nástrojom pri rozvoji mesta. Pri nezáujme zo
strany kupujúcich o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta hrozí predaj za oveľa
nižšiu cenu, než je stanovená znaleckým posudkom. Nevyužívanie viacerých
možností k zverejňovaniu informácií o odpredaji nehnuteľností /inzeráty v médiách
s celoslovenskou pôsobnosťou, elektronické aukcie.../ a následné znižovanie cien
nehnuteľností dáva priestor na možný vznik korupcie, klientelizmu.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Zmena VZN o hospodárení s majetkom mesta
2. Prijatie smernice na realizáciu verejných obchodných súťaží
3. Zavedenie ďalších informačných povinností

na internetovej stránke

mesta
4. Využívať predaj majetku mesta formou elektronickej aukcie.
5. Zverejňovať na internetovej stránke mesta všetky schválené predaje
majetku, nielen nad

20 násobok minimálnej mzdy( v zmysle zákona

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám). Tieto informácie
dlhodobo ponechať ako zverejnené, nielen po dobu 1 roka v zmysle
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

B/ PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO A HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Prenájom majetku mesta Rožňava je jeden so spôsobov ako využívať

dočasne

nepotrebný, nevyužívaný majetok mesta.

Súčasný stav v meste Rožňava:

A. Prenájom nehnuteľného majetku

1./ Na základe doručenej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby

sa

predkladá žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta na prerokovanie
príslušným odborným komisiám pri MZ (komisia výstavby, komisia finančná, komisia
bytová, komisia športu ...) a následne na prerokovanie mestskej rade.

Pri prenájme hnuteľného aj nehnuteľného majetku postupujeme v zmysle VZN
Zásady hospodárenia s majetkom mesta a v zmysle Zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta Rožňava. Zmenu
a doplnenie Zásad schválilo MZ v Rožňave uznesením č. 241/2009 zo dňa
24.9.2009. Účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.

Súhlas mestského zastupiteľstva je potrebný pri prenájme nehnuteľného
majetku vrátane nebytových priestorov

na dobu určitú dlhšiu ako 1 rok.

Pri

prenájme nehnuteľnosti na dobu neurčitú sa nevyžaduje súhlas MZ, len MR, tým
vzniká priestor na vznik korupcie.
Prenájom pozemkov na dobu kratšiu ako 1 rok zatiaľ nebol realizovaný
a prenájom na dobu neurčitú sa uzatvára na základe uznesenia mestskej rady na
základe stanoviska odborných komisií. V sporných prípadoch aj nájom na dobu
neurčitú sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Súhlas MZ je potrebný aj v prípade stanovenia nižšej výšky nájomného ako
určujú zásady pre určovanie výšky nájomného, ktoré boli schválené mestským
zastupiteľstvom.
Žiadosti, v ktorých sa rieši zníženie nájomného sa predkladajú na rokovanie
odborným komisiám, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu, podobne ich

predkladá aj správca nebytových priestorov (TS Mesta Rožňava). Keďže pri
odpúšťaní nájmu, resp. pri znížení nájomného pod sadzbu uvedenú v Zásadách, ide
o určitú formu „dotácie“, je potrebné jej poskytovanie riešiť v pripravovaných
smerniciach na poskytovanie dotácie.

Program rokovania MZ spolu s kompletnými materiálmi, ktoré sa budú na MZ
prerokovávať sa zverejňujú na internetovej stránke mesta www.roznava.sk.

Nájomná zmluva sa uzatvára na základe uznesenia mestskej rady na dobu neurčitú
alebo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva na dobu určitú. V sporných
prípadoch prerokováva žiadosť o prenájom nehnuteľnosti aj na dobu neurčitú
mestské zastupiteľstvo.

2./ Nebytové priestory sa prenajímajú aj formou Verejnej obchodnej súťaže
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže a podmienky na prenájom

sa zverejňuje na internetovej stránke mesta,

v regionálnej tlači, na úradnej tabuli a v infotexte.

Správcom nebytových priestorov je príspevková organizácia mesta Technické služby
mesta Rožňava. Prenájom nebytových

realizuje v zmysle platných

Zásad pre

určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta. Výška nájomného nižšia ako určujú Zásady sa
predkladá

na

schválenie

mestskému

zastupiteľstvu,

aj

to

len

výnimočne

z charitatívnych, resp. závažných sociálnych dôvodov, za podmienky schválenia 3/5
väčšinou hlasov poslancov MZ.

Majetok mesta prenajíma aj obchodná spoločnosť 1. Rožňavská a.s. – nebytové
priestory v OKC.
Predstavenstvo dňa 14.4.2008 schválilo Rozhodnutie o určení výšky nájomného
v nebytových priestoroch OKC. Od júna 2010 boli predstavenstvom prijaté nové
smernice na určenie výšky nájomného.

Nájomné sa vyrubuje podľa tohto rozhodnutia. 1. R. a.s. Je v plnej kompetencii
tejto obchodnej spoločnosti rozhodovať o obsadení nebytových priestorov v OKC.
Okrem toho spravuje mestské parkoviská , za ktoré aj vyberá poplatky.

- Všetky nájomné zmluvy nehnuteľného majetku kde je jednou zo zmluvných strán
mesto Rožňava, sú registrované v centrálnej evidencii zmlúv v programe ISS.
- V doteraz uzavretých nájomných zmluvách nie je uvedená možnosť každoročného
prehodnotenia

výšky

nájomného

podľa

inflačného

koeficienta

stanoveného

štatistickým úradom SR a ani sa nerieši, či sa hodnota zvereného majetku do nájmu
vráti mestu do 10-12 rokov od podpísania zmluvy vo finančnej náhrade. To isté platí
aj pre nájomné zmluvy uzatvorené mestom.
- Nezverejňuje sa zoznam prenajatých nehnuteľností.
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov radnice a mestského úradu a
OKC

Mesto Rožňava prenajíma nebytové priestory na základe Podmienok
krátkodobého prenájmu, ktoré boli schválené uznesením mestskej rady v Rožňave /
uznesenia č. 37/2007 zo dňa 20.02.2007, č. 427/2008 zo dňa 29.12.2008 a č.
155/2009 zo dňa 03.06.2010. Tieto podmienky prenájmu sú zverejnené na
internetovej stránke mesta.

Prenajímajú sa priestory radnice, Námestie baníkov 32, mestského úradu,
Šafáriková 29 a sobášnej siene, akademika Hronca 7 v Rožňave.

Fyzické alebo právnické osoby žiadosti o krátkodobý prenájom predmetných
nebytových priestorov predkladajú na mestský úrad písomnou formou, e mailom,
faxom, alebo žiadajú aj telefonicky. Žiadosti sa evidujú na odbore právnom a správy
majetku MsÚ. Každý prenájom nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe
nájomnej zmluvy. Poplatky sú stanovené Podmienkami krátkodobého prenájmu.
Úhrada nájomného v zmysle nájomnej zmluvy sa prevádza v hotovosti do pokladne
mestského úradu alebo na základe vystavenej faktúry.

Poplatok za prenájom priestorov mesta na akcie základných škôl a stredných škôl na
území mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo

338/2009 zo dňa 26.11.2009 pre základné školy 2.-€/ hod. a pre stredné školy 10.€/hod.

Krátkodobý prenájom realizuje

aj 1. R.a.s. – priestory v budove OKC na základe

internej smernice ( Rozhodnutie

o určení výšky nájomného

v nebytových

priestoroch OKC schválené predstavenstvom zo dňa 14.4.2008).

Ostatné nebytové priestory

v správe škôl a školských zariadení sa prenajímajú

podľa podmienok Zásad na určovanie

výšky nájomného

za nájom a podnájom

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta. V týchto zásadách je
určená minimálna sadzba za prenájom, ktorá musí byť dodržaná.

Cena nájomného za prenájom priestorov sobášnej siene bola stanovená na
základe odporúčania mestskej rady v Rožňave uznesením číslo 374/2009 zo dňa
07.12.2009.

Cena nájomného sa vypočíta podľa skutočne prenajatých hodín. Nájomné pri
neziskových akciách / školy, nadácie, náboženské, humanitné, politické, záujmové
združenia občanov, kultúrne organizácie a zamestnanci mesta / sa vypočíta so
zľavou do 50 % podľa skutočne prenajatých hodín. Na základe odporúčania mestskej
rady v Rožňave – uznesenie č.427/2008 zo dňa 29.12.2008 sa môže zľava na
nájomnom poskytnúť nájomcom, ktorí natočenie akcií, zostrih alebo výrobu DVD
objednajú u MTV štúdia s.r.o. Rožňava. Súhlas so zľavou udeľuje primátor mesta.
Bezplatné užívanie predmetných nebytových priestorov sa povoľuje školám
a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto, mimo akcií ako sú plesy, venčeky,
stužkové, svadby a pod. Keďže poskytnutím úľavy, resp. odpustením nájmu mesto
poskytuje týmto subjektom určitú formu dotácie, je potrebné jej poskytovanie
zapracovať do pripravovaných Smerníc na poskytovanie dotácie.

B. Nakladanie s hnuteľným majetkom

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta zverenie hnuteľného
majetku v hodnote prevyšujúcej 6.638,78 € / 200.000.-Sk / do správy a rozhodnutie
o odňatí takéhoto majetku zo správy schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Súhlas

primátora mesta je potrebný na nakladanie s hnuteľným majetkom v hodnote
6.638,78 € / 200.000.-Sk / ako aj v prípadoch, keď zásady

neprevyšujúcej

nestanovujú, že je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Aktualizovať VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta o možnosť
úpravy nájomného o výšku ročnej inflácie a ceny nájomného stanoviť
tak, aby sa hodnota prenajímanej nehnuteľnosti vrátila po dobe 10 rokov
užívania nehnuteľnosti.
2. Pri prenájme tiež využívať možnosť verejnej obchodnej súťaže, resp.
elektronickej aukcie.
3. Informácie o prenájme nehnuteľností schválených v MZ zverejňovať na
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. Všetky nájomné
zmluvy uzatvorené rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta
zverejniť na internetovej stránke mesta.
4. Zmeniť kompetencie

pri

schvaľovaní nájomných zmlúv na dobu

neurčitú.

C/ OBSADZOVANIE VOĽNÝCH MIEST A POSTOV V RÁMCI MESTA A V RÁMCI
ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI MESTA

Súčasný stav v meste Rožňava:

Obsadzovanie voľných miest a postov v rámci mesta Rožňava
K 31.12.2009 mesto Rožňava zamestnávalo 265 osôb z toho:
1. na MsÚ 69 zamestnancov
2. na MP

14 zamestnancov

3. na MŠ a v ŠJ pri MŠ 103 zamestnancov
4. v rámci opatrovateľskej služby – 59 zamestnancov

5. ostatní zamestnanci v rámci projektov cez ÚPSVaR v počte 22
Mesto Rožňava je zriaďovateľom:
-

7 rozpočtových organizácií

-

3 príspevkových organizácií

Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:
spoločnosť
1.

účasť mesta

Rožňavská

a.s. 100%

Vklad mesta
3 238 076,68 EUR

Rožňava
Mestské

lesy,

s.r.o. 100%

41791,14 EUR

Rožňava
Mestské televízne štúdio, 100%

90 001 EUR

s.r.o. Rožňava
TEKO-R,

spol.s.r.o. 36,7%

566 644 EUR

Rožňava
Východoslovenská
vodárenská

1,59%

3878211,51 EUR

spoločnosť,

a.s. Košice
1.slovenská úsporová, a.s. -

297 254,78 EUR

Bratislava -

Oblasť personalistiky sa riadi okrem zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona SNR č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii aj pracovným
poriadkom, ktorý vydáva zamestnávateľ po predchádzajúcom súhlase zástupcov
zamestnancov. /nie je zverejnený na internetovej stránke mesta Rožňava/
Úsek personalistiky patrí pod odbor všeobecnej a vnútornej správy, ktorý patrí priamo
do úseku prednostu MsÚ.
Prednostu MsÚ do funkcie menuje a odvoláva primátor mesta.

Na základe pracovného poriadku výberové konanie sa vyžaduje na post vedúcich
odborov, podľa zákona o obecnej polícii sa vypisuje výberové konanie aj na členov
MP
Ostatní zamestnanci sú prijímaní na základe ústneho pohovoru s vedením mesta
a príslušným vedúcim odboru.
Uchádzačov o zamestnanie na post vedúceho odboru posudzuje výberová komisia
na základe predložených dokladov ako aj ústneho pohovoru. Členov mestskej polície
taktiež posudzuje výberová komisia na základe predložených dokladov, testov,
ústneho pohovoru a psychotestov. Testy pripravujú
psychotesty

prevádza

psychológ,

ktorý

nie

je

členovia výberovej komisie,
členom

výberovej

komisie.

Odporúčania výberovej komisie môže primátor zmeniť, doteraz sa to však nestalo.
Výberovú komisiu menuje primátor mesta. Jej zloženie je spravidla nasledovné:
zástupca primátora alebo prednosta MsÚ, vedúci príslušného odboru, poslanec,
v niektorých prípadoch aj externý odborník. Výberová komisia má nepárny počet
členov. Informácia o každom výberovom konaní je zverejnená najmenej 3 týždne
pred začatím výberového konania – na internetovej stránke mesta, na informačnej
tabuli mesta a v káblovej televízii. Hlasovanie pri výbere zamestnancov prebieha na
základe dohody členov výberovej komisie a to tajne – písomnou formou alebo
zdvihnutím ruky.
V rámci projektov cez ÚPSVaR alebo v rámci fondov –postup výberového konania
a zloženie členov komisie výberového konania závisí od požiadaviek jednotlivých
projektov
Neexistujú pravidlá na predchádzanie uprednostňovania blízkych osôb pri výbere
zamestnancov.
Rozpočtové a príspevkové organizácie majú vlastnú personálnu politiku, mesto na
základe výberového konania zasahuje do výberu ich štatutára. Štatutára do funkcie
menuje primátor mesta. Voľné pracovné miesta, resp. ich obsadzovanie sa
nezverejňuje na internetovej stránke mesta.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Zverejňovať všetky voľné pracovné miesta na internetovej stránke mesta a na
úradnej tabuli.

2. Zverejňovať výsledky výberového konania /poradie uchádzačov/ vrátane mien
a funkcií, mená členov výberových komisií, nakoľko sa tieto informácie momentálne
nezverejňujú.
3. Je potrebné vytvoriť pravidlá na predchádzanie uprednostňovania blízkych osôb
pri výbere zamestnancov a zástupcov mesta v mestských firmách. V týchto
prípadoch je nevyhnutná maximálna možná transparentosť pri zachovaní princípu
nediskriminácie blízkych osôb vedenia mesta v prípade ich zamestnania.
4. Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta by mali zverejňovať voľné pracovné
miesta vo svojej organizácii na internetovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli
mesta.
5. Prehodnotiť možnosť využívania služieb psychológa pri prijímaní vedúcich
zamestnancov.
6. Vypracovať pravidlá na obsadzovanie miest v riadiacich orgánoch obchodných
spoločností

s majetkovou

účasťou

mesta

a v príspevkových

organizáciách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby sa predchádzalo politickým nomináciám, či
uprednostňovaniu blízkych osôb pri výbere zamestnancov.

D/ PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Súčasný stav v meste Rožňava:

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta.
Orgánmi obce sú podľa §10 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení: primátor
mesta a mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor

zložený z poslancov zvolených

v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

1.Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im
náplň práce.
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje

hlasovanie

obyvateľov obce (miestne

referendum) v prípadoch ustanovených zákonom o obecnom zriadení.

3.Na prerokovanie obecných vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať aj verejné
zhromaždenie obyvateľov obce - v praxi sa využíva len v minimálnom rozsahu.

Participáciu verejnosti na rozhodovaní

čiastočne upravuje

aj rokovací poriadok

mestského zastupiteľstva.
Občania mesta sa môžu zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Pri prejednávaní jednotlivých bodov programu sa môžu prihlásiť do diskusie po
skončení diskusie poslancov, alebo sa môžu prihlásiť

do

všeobecnej diskusie

v závere rokovania mestského zastupiteľstva.
Predniesť pozmeňovací návrh občan môže, ale predsedajúci dá o ňom hlasovať len
v prípade, že tento pozmeňujúci návrh predloží ako svoj niektorí z prítomných
poslancov.
Termín konania MZ v popoludňajších hodinách umožňuje občanom zúčastniť sa
osobne na rokovaniach MZ, taktiež priame televízne vysielanie rokovania MZ cez
RVTV s.r.o. umožňuje získavania priamych informácií. Na internetovej stránke mesta
sa zverejňuje aj zvukový záznam zo zasadnutia MZ.
Mesto Rožňava nemá vypracovaný samostatný dokument, ktorý by osobitne
upravoval účasť verejnosti na správe vecí verejných.

Okrajovo sa participácii venujú aj Zásady vybavovania sťažností v podmienkach
samosprávy mesta Rožňava, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 51/2010 dňa
25.2.2010 najmä v časti týkajúcej sa vybavovania sťažností občanov.

Mesto Rožňava v súlade s § 6 Zákona

o obecnom zriadení vytvára možnosť

pripomienkovať návrhy jednotlivých VZN, resp. návrhu rozpočtu a zmien rozpočtu.
Návrh nariadenia, o ktorom má MZ rokovať je vyvesené na úradnej tabuli aj na
internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pre jeho prerokovaním.
Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom
úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Mesto využívaj aj
mesta, kde

elektronické diskusné fórum občanov na internetovej stránke

občania môžu priamo zadávať otázky a pripomienky zodpovedným

pracovníkom.
Na svoje dotazy dostanú odbornú odpoveď čo v najkratšom možnom termíne.

Primátor mesta realizuje aj „ Hodinu pre verejnosť „- to znamená, že každú stredu
popoludní prijíma občanov, kde môžu prísť aj bez predchádzajúceho ohlásenia
a budú vypočuté ich problémy.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti:

1. Upraviť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva- aktualizovať v zmysle
novely zákona o obecnom zriadení
2. Zapracovať do rokovacieho poriadku jasnejšie princípy

účasti občanov na

rokovaniach mestského zastupiteľstva.
3. Vypracovať interný predpis /VZN/ o zhromažďovaní občanov /v ktorých
prípadoch, spôsob zvolávania..../.

E/ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O FUNGOVANÍ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Súčasný stav v meste Rožňava:
Predmetom tejto časti je analýza dodržiavania informačných povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

Stav v danej oblasti v meste Rožňava :

zverejnenie povinných informácií je zabezpečené
•

na úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave

•

na internetovej stránke www.roznava.sk

•

prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu

Ide o nasledovné informácie :
o spôsob zriadenia Mesta Rožňava
o právomoc a kompetencie Mesta Rožňava
o orgány mesta a zloženie /mestské zastupiteľstvo, mestská rada,
komisie mestského zastupiteľstva
o organizačná štruktúra mestského úradu
o stránkové dni na mestskom úrade
o stránkové hodiny v kancelárii 1. kontaktu
o stále zverejňované informácie :
-

akým spôsobom je možno nahliadnuť do Zbierky zákonov SR,
Všeobecne záväzných

nariadení mesta, zápisníc, uznesení,

materiálov mestského zastupiteľstva
-

akým spôsobom je možné podať sťažnosť, podnet alebo iné podanie
a komu /rozpis na prijímanie sťažností/

-

akým spôsobom je možné podať žiadosť o poskytnutie informácie
v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov

-

miesto, spôsob lehota podania opravného prostriedku a možnosti
súdneho preskúmania

-

sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií na Mestskom
úrade v Rožňave

-

sadzobník správnych poplatkov

-

predaj majetku mesta nad hodnotu 20 násobku minimálnej mzdy

Nad rámec zákona sa zverejňuje na internetovej stránke mesta zvukový záznam zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva

Základné informácie sú zverejnené aj v maďarskom jazyku.

Proces sprístupňovania t.j. poskytovania informácií zo strany mestského úradu na
konkrétnu žiadosť o informácie sa uplatňuje podľa § 14 zákona.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti :

1. Prehodnotiť sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
2. Spracovať „Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zverejňovanie

informácií

o majetku

mesta,

ktorý

bol

prevedený

do

súkromného vlastníctva aj pod hranicu hodnoty majetku, ktorú určuje zákon
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
4. Zavedenie archívu elektronickej úradnej tabule
5. Zverejniť hlasovanie poslancov k jednotlivým uzneseniam MZ a dochádzku
poslancov na zasadnutia MZ
6. Na úradnej tabuli mesta zverejňovať pri fotografiách poslancov aj kontakty na
nich.
7. Po spracovaní volebných výsledkov (všetky typy volieb)

z jednotlivých

okrskov mesta Rožňava a ich odovzdaní obvodnej volebnej komisii zabezpečiť
ich okamžité zverejnenie na internet. stránke mesta a v najbližší pracovný deň
aj na úradnej tabuli mesta.
8. Zverejňovať zápisnice zo zasadnutia MZ
9. Zverejňovať rozhodnutia predstavenstva a.s., dozorných rád a dozorných
komisií zriadených pri organizáciách mesta.

F/

ETICKÁ

INFRAŠTRUKTÚRA

A KONFLIKT

ZÁUJMOV

VOLENÝCH

PREDSTAVITEĽOV MESTA

Súčasný stav v meste Rožňava:

Základným legislatívnym rámcom úpravy konfliktu záujmov volených samosprávnych
orgánov sú: 1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 2. zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí 3. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.
1. Zákon č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v §13 ods.3 a v §11 ods.2- upravuje
nezlučiteľnosť funkcií.
1.Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje
ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

Primátor

mesta

Rožňava, ani

ďalší volení funkcionári a poslanci

nepôsobia

v žiadnej ďalšej funkcii nezlučiteľnej s výkonom verejnej funkcie v zmysle zákona
o obecnom zriadení.
2. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 9a ods.6 určuje, že :
- Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú
osobu, ktorá je v tejto obci
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby
zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).
- Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú
osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného
orgánu je osoba uvedená v bodoch a-g 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej
zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
3. Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Tento zákon ukladá priamo primátorovi a poslancom MZ

niekoľko základných

povinností:
1. zriadiť komisiu MZ na ochranu verejného záujmu (čl. 7 ods. 5),
2. predkladať každoročne k 31. marcu daného roka tzv. oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov (čl. 7 ods. 1),
3. predkladať každoročne k 30. aprílu potvrdenie o podanom daňovom priznaní k
dani z príjmov (čl. 7 ods. 2)
4. oznámiť vždy pred vystúpením v rámci rokovania príslušného (kolektívneho)
orgánu svoj osobný záujem o vec (čl. 6).
Mesto má zriadenú 3 člennú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta.
Komisia má schválený rokovací poriadok a nadobudol účinnosť dňa 21.3.2005.
Informácie o údajoch z písomného oznámenia

predkladaného poslancami MZ

poskytuje komisia fyzickým a právnickým osobám v rozsahu ustanovenom zákonom
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Rozsah informácií musí byť
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. V mene komisie
je oprávnený

poskytovať informácie

o údajoch

z písomného oznámenia

len

predseda a to len z písomným súhlasom verejného funkcionára.
Predseda Komisie MZ na ochranu verejného záujmu raz ročne informuje ústne MZ
o splnení povinností poslancov.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti :
1. Vypracovanie etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy.
2. Raz ročne predkladať do MZ písomnú správu o splnení povinností verejných
funkcionárov v zmysle zákona o konflikte záujmov.
3. Zverejňovanie

majetkového priznania

volených predstaviteľov

na báze

dobrovoľnosti.
4. Zaviesť evidenciu darov.

G/ ETICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A KONFLIKT ZÁUJMOV ZAMESTNANCOV
MESTA

Budovanie

etiky a etickej infraštruktúry

v Meste Rožňava

definovania jasných pravidiel a princípov a možnosť ich

predstavuje potrebu
kontrolovania v praxi

a taktiež oboznámenie sa a stotožnenie sa zamestnanca a volených funkcionárov
s týmito pravidlami a princípmi.

Na Mestskom úrade v Rožňave je

zamestnaných celkovo 64 zamestnancov a 3

volení funkcionári . Z toho 8 je vedúcich zamestnancov (prednosta MsÚ, vedúci
odborov a jedna vedúca referátu), 56 referentov a jeden vodič.
Samostatnú organizačnú zložku tvorí Mestská polícia

s náčelníkom MP a 13

príslušníkmi.

Súčasný stav v meste Rožňava:

Problematiku etiky zamestnancov v meste Rožňava upravujú právne predpisy:
1. Zákon č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme

v znení neskorších

predpisov
2. Zákonník práce
3. Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Rožňava
4. Zásady na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Rožňava.

- Pracovný poriadok Mesta Rožňava
Upravuje pracovno-právne vzťahy zamestnancov Mesta Rožňava, v ktorom však
nie sú zapracované etické princípy, ktoré by mali zamestnanci mesta dodržiavať.
Pracovný poriadok

je potrebné novelizovať v súvislosti so zmenami legislatívy.

- Zákon č. 552/2003
zamestnancom

o výkone práce

(§10 )

vo verejnom záujme

ukladá

vedúcim

deklarovať majetkové pomery podaním majetkového

priznania do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31.
marca každého kalendárneho roka.
Vedúci zamestnanci môžu podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členmi
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.
Mesto

nemá

vypracovaný systém monitorovania členstva zamestnancov

v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch, čo vyplýva zo zákona
minimálne na úrovni vedúcich zamestnancov.
Rovnako mesto nemá vytvorený systém monitorovania zamestnancov ani ich
rodinných príslušníkov z titulu vlastníctva nejakého podielu alebo postavenia
spoločníkov v súkromných spoločnostiach. To môže vytvárať priestor pre vznik
korupcie, klientelizmu a zneužívania informácií zamestnancami na získanie dotácií,
neobvykle výhodných zmluvných podmienok pri dodávke služieb, tovarov a pod.
Je potrebné ďalej definovať , čo sa považuje za dar alebo výhodu

plynúcu

z postavenia a kompetencií zamestnanca, tiež chýba register prijatých darov.
Existujú situácie, kedy nie je možné zakázať venovanie mestu dar. Tieto dary by
však mali byť evidované a uschované u zamestnávateľa.

- Riešenie sťažností na zamestnancov mesta Rožňava
Sťažnosti na zamestnancov

sú

prešetrované

v zmysle zákona č.9/2010 o sťažnostiach

Útvarom hlavného kontrolóra

a prijatých Zásad na

vybavovanie

sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava, ktoré boli schválené
Mestským zastupiteľstvom dňa 25.2.2010 uznesením č. 51/2010.

V roku 2009

boli na mestský úrad

doručené

3 sťažnosti na zamestnancov

mestského úradu, ktoré v zmysle platných zásad boli prešetrené a vybavené
v zákonom

stanovenej

lehote.

Všetky

3

sťažnosti

boli

vyhodnotené

ako

neopodstatnené.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti :

1. Vypracovanie

etického

kódexu

zamestnanca

mesta

Rožňava

aj

s mechanizmom kontroly jeho dodržiavania a sankciami za jeho porušenie.
2. Uverejnenie Etického kódexu na internetovej stránke mesta, aby občania boli
oboznámení s princípmi a pravidlami, ktoré by mali

zamestnanci mesta

z pohľadu etiky a konfliktu záujmov dodržiavať.
Etický kódex ako súčasť pracovnej zmluvy každého zamestnanca s
možnosťou sankcií za jeho porušenie

podľa

§ 63 Zákonníka práce

a pracovného poriadku.
3. Zaviesť systém vzdelávania zamestnancov, aby boli všetci zamestnanci
detailne informovaní o etických normách, ktoré sa od nich očakávajú a aby
mali možnosť konzultácie

a poradenstva

v nejasných situáciách (etických

konfliktoch)- vytvoriť splnomocnenca pre etiku
4. Zaviesť evidenciu podnetov na porušenie etického kódexu
5. Prepracovať pracovný poriadok a uverejniť ho na internetovej stránke Mesta
Rožňava
6. Zverejňovanie

majetkového

priznania

vedúcich

zamestnancov

na

internetovej stránke na báze dobrovoľnosti

H/

ETICKÁ

INFRAŠTRUKTÚRA

A KONFLIKT

ZÁUJMOV

PRACOVNÍKOV

V ORGANIZÁCIÁCH MESTA

Budovanie

etickej

infraštruktúry v každej organizácii predstavuje

potrebu

definovania jasných pravidiel a etických princípov a možnosť ich vymáhania v praxi.

Súčasný stav v meste Rožňava:

Mesto Rožňava

má 3 príspevkové organizácie: Turistické informačné centrum,

Technické služby Mesta Rožňava, Mestské divadlo Actores a 3 spoločnosti so 100%
majetkovou účasťou mesta: 1. Rožňavskú a.s. a RVTV spol. s.r.o. a Mestské lesy
s.r.o.

Problematiku etiky zamestnancov príspevkových organizácií mesta Rožňava
upravujú právne predpisy:
Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
predpisov

v znení neskorších

a Zákonník práce. Každá príspevková organizácia má vypracovaný svoj

pracovný poriadok aj poriadok odmeňovania.
Tieto predpisy iba čiastkovo popisujú niektoré etické princípy a pravidlá. Nie sú však
zosumarizované v jednom ucelenom dokumente. V rámci jednotlivých organizácií
neexistujú špecializované interné normy, ktoré by definovali etické normy a etické
chovanie

a konanie

zamestnancov,

teda

neexistuje

ani

žiadna

forma

vyhodnocovania správania sa zamestnancov z hľadiska etiky. Etický kódex
zamestnanca nemá vypracovaná žiadna organizácia.
Sťažnosti

na zamestnancov

vytvorený osobitný režim

sa riešia v zmysle zákona o sťažnostiach, nemajú
riešenia sťažností spojených s porušením etických

pravidiel.
Mestské organizácie nevenujú žiadnu osobitnú pozornosť zavedeniu, podpore
a monitorovaniu

dodržiavania etických noriem svojimi zamestnancami, preto je

potrebné definovať jasné pravidlá, ale aj systém sankčných postupov.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti :

1. Potreba

definovania jasných pravidiel etického správania , systém ich

uplatňovania a systém sankčných postupov.
2. Prijatie etického kódexu aj zamestnancami
pôsobnosti mesta.

organizácií v zriaďovateľskej

CH/ MEDIÁLNA POLITIKA

Súčasný stav v meste Rožňava:
Aby sa naštartovalo celkom nové smerovanie pri informovaní občanov o dianí
v meste a pri umožnení ich participácie na fungovaní samosprávy je v prvom rade
potrebné upgradovať softwarove prostredie pre tvorbu webstranky mesta. Vzhľadom
na rozsiahlu implementáciu nových prvkov do webstránky mesta a jej rekonštrukciu
je nutné vykonať prechod zo súčasne používaného softwerového prostredia na nové,
ktoré obsahuje nové štýly a programovacie prvky, ktoré sú nevyhnutné pre jej ďalšiu
realizáciu. To je nutné aplikovať ešte pred začatím realizácie II. etapy projektu
Transparentné mesto.
Mesto Rožňava toho času zabezpečuje informovanosť občanov prostredníctvom:
•

internetovej stránky mesta www.roznava.sk

•

Mestského televízneho štúdia – RVTV

•

Infotext KID- nie je stála spolupráca, len v prípadoch zverejňovania inzerátov,
výziev

•

Rožňavské listy- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov momentálne
vychádzajú sporadicky

•

úradná tabuľa mesta

•

prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu

Internetová stránka mesta – www.roznava.sk
Obsahovo zreteľne členená v hlavných sekciách:
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
OBČAN
PODNIKATEĽ
NÁVŠTEVNÍK

Oficiálna internetová stránka mesta Rožňava je zameraná na všetky cieľové skupiny,
graficky a obsahovo príťažlivá. Aktualizácia a inovácie sú zabezpečované denne,
predovšetkým

sekcia:

AKTUALITY.

Okrem

taxatívne

určených

informácií

vyplývajúcich zo Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (povinné zverejňovanie
informácií – sekcia ÚRADNÁ TABUĽA a ďalšie) a Zákona o obecnom zriadení
prináša širokej verejnosti pravidelne aj rôzne iné informácie ako napr.: zvukové
záznamy zo zasadnutí MZ, spravodajstvo z podujatí, fotogalérie, reportáže, pozvánky
na

akcie

a podujatia

v meste

a regióne

a množstvo

ďalších.

Webstránka

zabezpečuje aj interaktivitu medzi občanom a zamestnancami úradu v sekcii:
DISKUSNÉ FÓRUM.
Komplexnú správu internet. portálu mesta zabezpečuje 1 zamestnanec – informatik.
A to nielen

po stránke programátorskej, grafickej, ale i obsahovej, autorskej

a redakčnej (účasť na všetkých podujatiach – výstupy – spracovanie materiálu –
vytvorenie reportáže, rozhovorov, článkov vrátane nafotenia podujatí a akcií a pod.).

Vzhľadom na to, že v súčasnosti je internet najrýchlejším komunikačným
prostriedkom,

ktorým

je

možné

okamžite

a aktuálne

informovať

občanov,

návštevníkov portálu nielen čo sa týka oznamovacej povinnosti (dôležité oznamy,
pozvánky a pod.), ale i bleskové spravodajstvo a zároveň nie je obmedzovaný
rozsahom zverejňovaných materiálov, je možné žánrovo rozšíriť obsah webstránky
o nové sekcie a vetvy.

Vzhľadom na to, že internet využíva predovšetkým mladšia a stredná generácia,
ktorá v ostatnom čase vo zvýšenej miere preferuje rôzne interaktívne internetové
sociálne siete a blogy, bola vytvorená v rámci obľúbeného webu www.facebook.com
špeciálna skupina s názvom MESTO ROŽŇAVA. Tak ako webstránka mesta, aj táto
nová skupina je pravidelne aktualizovaná a flexibilne informuje jej členov o novinkách
na mestskom webe, o rôznych podujatiach, dianí v meste a pod.

Ciele na dosiahnutie transparentnosti:

V rámci projektu Transparetntné mesto by bolo vhodné, aby sa na oficiálnej
stránkach mesta Rožňava publikovali aj informácie, ktoré doposiaľ absentovali,
avšak mesto /MsÚ/ nimi disponuje:
•

pozvánky s programom jednotlivých komisií MZ

•

pozvánky s programom zasadnutia MR

•

výsledky výberových konaní na voľné pracovné miesta na MsÚ, rozpočtových
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

•

verejné obstarávanie - nadlimitné zákazky
- podlimitné zákazky
- podprahové zákazky
- s nízkou hodnotou

•

výsledky verejného obstarávania

•

zoznam dotácií (žiadosti, aj výsledok bola/nebola poskytnutá a v akej výške)

•

zoznam zmlúv, ktoré mesto uzavrelo aj s uvedením finančného plnenia

•

zoznam faktúr (dodávateľské/odberateľské)

•

zoznam služobných ciest (ak bolo použité služ. motor. vozidlo, resp. bolo
vyúčtované diéty)

•

elektronické aukcie

•

prehľad mesačných poplatkov jednotl. služ. mobilných telefónov s uvedením
zamestnanca, paušálu, predpl. voľných minút a sumy na úhradu

•

prehľad o používaní služ. motor. vozidiel

•

projekty mesta zverejňovať a rozpracovať na web vo väčšom rozsahu

•

register investičných akcií mesta

•

správy z kontrol hl. kontrolóra

•

etický kódex volených funkcionárov mesta

•

etický kódex zamestnanca

•

databáza podnikateľských subjektov a prevádzok na území mesta

•

zverejniť návrh zápisu do kroniky mesta, ktorý schvaľuje mestská rada

•

zverejniť Kroniku Mesta Rožňava- ucelený rok

•

zriadiť citylighty (vývesné uzamykateľné tabule- vitríny) vo vybraných
lokalitách mesta – ako napr. sídl. JUH, sídl. STRED, sídl. Vargove pole,
Námestie

baníkov

a prostredníctvom

zabezpečiť

lepšiu

a rýchlejšiu

informovanosť verejnosti o podujatiach, úradných oznamoch, mimoriadnych
situáciách a pod.
•

zabezpečiť v spolupráci s firmou KID, aby sa oznamy (obzvlášť pri
mimoriadnych a krízových situáciách) zverejňovali a vysielali v teletexte
a infotexte nie s 1-dňovým oneskorením, ale podľa možnosti okamžite a vo
zvýšenej frekvencii v časovej slučke – infotext

•

podľa vzoru ostatných miest (napr. Šaľa, Banská Bystrica

a iné) zaviesť

smerom k verejnosti novú informačnú službu (bleskové oznamy) formou
zasielania bezplatných sms správ na mobil

- mestské informačné sms

centrum
•

z dôvodu umožnenia rovnakého prístupu k informáciám aj občanom, ktorí
nemajú možnosť využívať internetové služby, odporúčame zriadiť infokiosky,
ktoré by nahrádzali úradnú tabuľu a poskytovali by tie isté informácie, ktoré
poskytuje internetová stránka mesta

•

občanov mesta, ale aj iných návštevníkov webovej stránky mesta by iste
zaujímali aj údaje o ocenených občanoch mesta v rubrikách: osobnosti
a ocenenia mesta, v ktorých by boli zverejnené údaje o: richtároch,
primátoroch mesta, o čestných občanoch mesta, o držiteľoch ceny mesta,
o čestných občanoch mesta, o držiteľoch ceny primátora, o najúspešnejších
športovcoch mesta, resp. športových kolektívoch podľa jednotlivých rokov...

•

informácie pre občanov mesta – čo robiť v prípade mimoriadnej situácie

•

zaujímavé by bolo vytvoriť pravidelnú rubriku – “Z interpelácií poslancov MZ“,
vrátane odpovedí na tieto interpelácie

•

v rubrike mestská polícia by sa mali zverejňovať preventívne akcie, ktoré MP
organizuje /besedy, súťaže.../, ale aj represívne, napr. počet uložených pokút
za priestupky, „straty a nálezy“ a pod.

•

chýba všeobecná informovanosť občanov, ale aj zamestnancov MsÚ
o mestskej heraldike mesta /erb, vlajka, pečať, znelka.../ a informácie o ich
použití. Z toho vyplýva povinnosť vypracovať Smernicu na používanie erbu
a loga mesta.

V súčasnosti oproti ostaným mestám na Slovensku (napr. Žiar nad Hronom, Trnava,
Prievidza, Zvolen a ďalšie) v rámci organizačnej štruktúry MsÚ Rožňava nie je

doposiaľ zriadený odbor/oddelenie/útvar, ktoré by zabezpečoval komunikačnomediálne vzťahy v styku s ostatnými médiami a verejnosťou. Vzhľadom na to, že
tejto oblasti sa venovala veľmi malá pozornosť, a to napriek tomu, že súčasná doba
a prax ukazuje na nutnosť vytvorenia takého odboru, bolo by vhodné práva v rámci
projektu TRANSPARENTÉ MESTO vytvoriť útvar zameraný na komunikáciu,
marketing

a tým

jednoznačne

vytvoriť

a nadefinovať

jednotnú

a ucelenú

komunikačno-mediálnu líniu mesta Rožňava.

Mesto nedisponuje hovorcom, ani redaktorom/spravodajcom, ktorí by mali aktívne
mapovať dianie v meste a činnosť samosprávy, organizovať tlačové brífingy,
pripravovať tlačové správy pre médiá s regionálnou i celoslovenskou pôsobnosťou,
spolupracovať a pripravovať podklady pre internetový portál mesta, mestskú
televíziu, vykonávať denný monitoring médií a zároveň spolupracovať so všetkými
médiami a aktívne realizovať komunikačnú stratégiu mesta, viedli kroniku mesta,
pracovali by na príprave novín...

2. RVTV s.r.o. vo vzťahu k Mestu Rožňava

Mestské televízne štúdio Rožňava bolo založené v roku 1994 pri Mestskom
kultúrnom centre. V roku 1997 bola mestská televízia v Rožňave nanovo založená už
ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % účasťou mesta. Odvtedy na
základe licencie vysiela v káblových rozvodoch formou terestriálneho vysielača, čo
zabezpečuje spoločnosť KID a.s. Poprad, poskytovateľ retransmisie a internetu.
Mestské televízne štúdio neprevádzkuje službu teletext, ale práve spomínaný
prevádzkovateľ retransmisie KID a.s. Takto jej program môžu sledovať diváci nielen z
Rožňavy, ale aj okolia do vzdialenosti 6 km, čo je približne 15 000 obyvateľov v 5000
domácnostiach. Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti 90 001 Eur ( 2 711
370,126 Sk).
Od októbra 2009 je MTVŠ držiteľom novej licencie na televízne vysielanie na 12
rokov.
Na rok 2010 boli MZ schválené pre MTVŠ finančné prostriedky vo výške 49 000 Eur.

Od vzniku televízie sa programová štruktúra niekoľkokrát zmenila.

V súčasnosti vysiela každý týždeň v utorok v premiére, v stredu, v piatok a v nedeľu
v repríze. 30 minút je venovaných aktuálnemu spravodajstvu a publicistike 75%
v slovenskom jazyku a 25% v maďarskom jazyku. 10 minút je venovaných striedavo
Magazínu KSK, ktorý pripravujeme v spolupráci so šiestimi lokálnymi televíziami,
ktoré pôsobia na území KSK. Druhý týždeň vysielame Magazín plus, v ktorom vysiela
striedavo publicistiku, diskusie alebo dokumenty.
Vysielanie pripravujú celkovo 3 interní zamestnanci (1 kameraman, 1 redaktorka
maďarského vysielania, konateľka).
Rožňavská televízia pravidelne vysiela priame prenosy z jednotlivých zasadnutí MZ,
ktoré majú u divákov trvalo veľký ohlas.
Na skvalitnenie programovej skladby využíva pomoc približne 6 externých
spolupracovníkov.
RVTV vysiela aj priame prenosy z významných verejných i kultúrno-spoločenských
akcií mesta i organizácií z rôznych oblastí.
Vo všetkých vysielaniach ponúka možnosť prezentácie firiem, podnikateľov
a organizácií.

Návrhy na zlepšenie podľa vyjadrenia konateľky RVTV:

RVTV sa v súčasnej programovej štruktúre venuje informáciám o samospráve podľa
potreby, snaží sa však minimálne raz za týždeň. Myslíme si však, že je to
nepostačujúce.

Optimálne by bolo rozšírenie programovej štruktúry RVTV – 1 len spravodajská
relácia o dianí v meste, viac informácii o samospráve (Správy). RVTV je okrem
internetovej stránky mesta (roznava.sk) a Rožňavských listov médium, ktoré by malo
slúžiť vo vzťahu mesto – občan.
Okrem toho by vo vysielaní mohol ostať Rožňavský magazín, ktorý publicisticky
mapuje dianie v meste a v blízkom okolí. Jednotlivé organizácie pôsobiace na území
mesta si už zvykli na propagácia prostredníctvom RVTV, podujatí je čím ďalej tým
viac.
Vo februári a marci t.r. sa skúšobne odvysielali dve časti diskusnej relácie
SPEKTRUM, ktorá by si postupne

mohla

získať väčšiu priazeň divákov.

relácia však z technických a personálnych dôvodov bola zatiaľ pozastavená.

Táto

Rozšírením programovej štruktúry by RVTV bola zaujímavejšou pre zadávateľov
reklamy, čím by sa zvýšili vlastné príjmy.

Jedným z návrhov na zlepšenie mediálnej politiky mesta je zriadenie tzv.
komunikačného odboru pri mestskom úrade v Rožňave. Na jednej strane z dôvodu
lepšej komunikácie medzi mestom Rožňava a RVTV, ktorá v súčasnosti nie je
ideálna. Napr. by sa mohol zlepšiť časový rozsah niektorých podujatí, pripomienok
a pod. ( pripomienky k VZN, verejná diskusia, návrhy na pomenovanie ulíc, VOS
atď.) – keď sa to zverejní na stránke mesta, dôchodcovia si to častokrát nevšimnú.
Bolo by vhodné ich zosúladiť s vysielaním RVTV.
Druhým z dôvodov je aj presunutie niektorých pracovníkov RVTV na tento odbor, čím
by sa znížilo poskytovanie finančných prostriedkov pre MTVŠ. MTVŠ je platcom
DPH, čo je úplne zbytočné.
Ďalším krokom k zlepšeniu by mohla byť lepšia spolupráca medzi jednotlivými
médiami v rámci mesta (tv, internet. stránka, noviny). Zavedením komunikačného
odboru by sa

mohlo viac informácii a častejšie ako v súčasnosti poskytovať aj

prostredníctvom internetovej stránky mesta ( napr. správy z jednotlivých rokovaní
primátora a iných predstaviteľov mesta, jednotlivých. odborov, atď.).

Navrhovaný

tlacovo-mediálny odbor majú napr. mestá: Žiar nad Hronom, Trnava, Bratislava,
Prievidza, Zvolen...
Ďalšie návrhy na dosiahnutie transparentnosti:
1. Zverejňovať výsledky hospodárenia MTŠ na internetovej stránke RVTV a
stránke mesta Rožňava.
2. Do programovej štruktúry zaradiť (max. miera transparentnosti) kontaktné
a mienkotvorné relácie diskusného charakteru so širokým záberom na diváka.
3. Všetky relácie RVTV (magazín a ostatné) vysielať súbežne nielen v káblovom
rozvode,

ale

aj

cez

internet

(zvýšiť

na

maximum

sledovanosť

a nediskriminovať diváka, ktorý nie je napojený na káblový rozvod KID, resp.
nenachádza sa práve v Rožňave).
4. Z dôležitých podujatí typu verejné zhromaždenie občanov, voľby, rokovania
o strategických zámeroch mesta, divácky atraktívne kultúrne a iné podujatia
vysielať

priamy

prenos,

resp.

odvysielať

v náhradnom termíne zo záznamu ako celok.

ich

čo

v najkratšom

čase

5. Pri všetkých typoch volieb zabezpečiť vysielanie tzv. volebných štúdií (aktívna
informovanosť širokej verejnosti o veciach verejných) a priebežne počas
volieb vysielať volebné spravodajstvo – zvlášť pri komunálnych voľbách.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:
1.Zlepšenie komunikácie medzi mestom Rožňava a RVTV
2.Vytvorenie tzv. komunikačného odboru pri MsÚ (poskytovanie informácii verejnosti
a ostatným médiám, príprava rôznych reprezentačných podujatí)
3.Rozšírenie programovej štruktúry RVTV.

I/ OBLASŤ ŠKOLSTVA A KULTÚRY

OBLASŤ ŠKOLSTVA

Súčasný stav v meste Rožňava:

Na území mesta Rožňava je 7 základných

škôl s právnou subjektivitou.

Zriaďovateľom piatich ZŠ je mesto Rožňava a dve základné školy sú cirkevné.
Vyučovacím jazykom na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta je slovenčina a jedna základná škola je s vyučovacím jazykom maďarským.
Jedinou školou, ktorá nesídli v budove, ktorá je v majetku mesta je ZŠ Sama
Tomášika, Ulica zeleného stromu. Je umiestnená v prenajatých priestoroch, ktoré
patria evanjelickej cirkvi. V školskom roku 2009/2010 navštevuje základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1865 žiakov.
Mesto Rožňava má v zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských škôl. Z tohto
počtu je 7 s výchovným jazykom slovenským a jedna materská škola s výchovným
jazykom maďarským. V školskom roku 2009/2010 navštevuje tieto materské školy
560 detí.

V meste Rožňava je ešte jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je

cirkev a to Evanjelická cirkev AV s počtom detí 24.

1. Legislatíva s ktorou sa pracuje

Aktuálna a pravidelne aktualizovaná legislatíva, ktorá sa viaže k problematike
školstva je zverejnená na stránke ministerstva školstva SR (www.minedu.sk).
Jedná sa o zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy,
oznámenia a opatrenia, rezortné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy
v legislatívnom procese.

Stránka:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2791

2. Štatistické hlásenia s ktorými sa pracuje

Všetky aktuálne štatistické hlásenia v oblasti školstva a momentálne je ich 30, sú
zverejnené na stránke Ústavu informácií a prognóz školstva (www.uips.sk)
s patričnou

metodikou,

termínmi

a elektronickými formulármi

určenými

na

stiahnutie.

Stránka:
http://www.uips.sk/zber-udajov/vykazy-typu-skol-ms-sr

3. Prijímanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Prijímanie zamestnancov u škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
je v kompetencii riaditeľov týchto škôl. Pre zariadenia bez právnej subjektivity
zabezpečujú personálne a mzdové záležitosti odborní pracovníci mestského
úradu. Pre vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy, alebo školského
zariadenia a výberové konania, platia ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov. Správa o výberovom konaní na miesto riaditeľa je zverejnená
zákonom stanoveným spôsobom.

4. Správa majetku škôl a školských zariadení
Pre správu majetku v platí rovnaké rozdelenie kompetencií podľa toho či je
škola alebo školské zariadenie s právnou subjektivitou a v tomto prípade je to
v kompetencii školy a jej riaditeľa, alebo bez právnej subjektivity a v tomto
prípade všetky záležitosti správy majetku riešia odborní pracovníci mestského
úradu.

5. Verejné obstarávanie
Pre verejné obstarávanie platí rovnaké rozdelenie kompetencií podľa toho či je
škola alebo školské zariadenie s právnou subjektivitou a v tomto prípade je to
v kompetencii školy a jej riaditeľa, alebo bez právnej subjektivity a v tomto
prípade všetky záležitosti riešia odborní pracovníci mestského úradu. Verejné
obstarávanie je uskutočňované v zmysle platnej legislatívy.

6. Terajší stav v oblasti zverejňovania informácií
•

Na webovej stránke mesta, úradnej tabuli a prípadne aj na mestskom
televíznom okruhu, sa zverejňujú všetky legislatívou predpísané skutočnosti –
výberové konania, zápisy detí do základných a materských škôl, ...

•

Ďalej sú na webovej stránke mesta zverejnené kontaktné údaje všetkých škôl
a školských zariadení v meste Rožňava s prepojeniami na ich vlastné webové
stránky. Pokiaľ škola, alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta nemá vlastnú webovú stránku, je zverejnená aj krátka charakteristika
takejto školy, alebo zariadenia.

•

Na základe žiadosti príslušného riaditeľa, zverejňované všetky akcie, ktoré sa
na našich školách alebo zariadeniach konajú.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Zverejniť na stiahnutie z webovej stránky mesta, alebo jednotlivých škôl
a zariadení všetky tlačivá a formuláre, ktoré rodičia v praxi používajú.
Je potrebné aby ich jednotlivé školy a zariadenia vyšpecifikovali a po
ich zjednotení s praxou a legislatívou uskutočniť zverejnenie na webe.
2. Na internetovej stránke mesta zverejňovať verejné obstarávania
vykonávané na školách.
3. Obsadzovanie voľných pracovných miest riešiť transparentne, voľné
pracovné miesta zverejňovať na internetovej stránke mesta.
4. V rámci rozpočtu mesta zverejňovať aj jednotlivé rozpočty a plnenie
rozpočtu za základné školy.

OBLASŤ KULTÚRY

Súčasný stav v meste Rožňava:

1. Zákony, s ktorými treba pracovať v oblasti kukltúry :
•

zákona SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

•

zákon č. 618/2003 Z. z.

o autorskom práve a právach súvisiacich s

autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
•

zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

•

zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení
neskorších predpisov

•

zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o
zmene niektorých zákonov

•

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

•

zákon č. 71/1967

o správnom konaní v znení neskorších predpisov

•

zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

•

zákon č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník

•

zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

2. Hlásenia – výkazy vyplývajúce z autorského zákona pre SOZA :
USPORIADATELIA PODUJATÍ
Hromadná licenčná zmluva pre usporiadateľov podujatí
Príloha k Hromadnej licenčnej zmluve pre usporiadateľov podujatí
Hlásenie o použití hudobných diel
Zoznam predvedených hudobných diel
MAJITELIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Hromadná licenčná zmluva pre majiteľov technických zariadení
Príloha k Hromadnej licenčnej zmluve pre majiteľov technických zariadení
3. Zverejňovanie informácií :
Informácie o jednotlivých podujatiach v oblasti kultúry sa zverejňujú na :
- WEB stránke mesta – text sa preposiela p. Koltášovi prostredníctvom vnútornej
emailovej pošty
- na mestských vylepovacích plochách, pokiaľ sú vytlačené plagáty ku podujatiu
- stránke infotextu KID – káblového rozvodu TV signálu
- vo vysielaní RV TV
- v Rožňavských listoch ( nie pravidelne)
- pozvánkami na podujatie zasielanými poštou inštitúciám, podnikom a osobám

Ciele na dosiahnutie transparentnosti:

1.Urobiť rekonštrukciu mestského rozhlasu na území celého mesta.
2. Zmapovať stav vylepovacích – plagátovacích plôch na území mesta, opraviť
a doplniť stav.

3.Zachovať vydávanie mestského periodika v závislosti od finančnej situácie
mesta ( zvážiť predaj za odplatu).
4.Zverejňovať kompletné vyúčtovanie všetkých podujatí.

J/ ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ ÚRAD

Súčasný stav v meste Rožňava:

1. Úsek územného plánovania odboru výstavby, územného plánovania, ochrany
a tvorby životného prostredia plní nasledujúce úlohy:
Zabezpečuje
a územnoplánovacej

spracovanie
dokumentácie

územnoplánovacích
v súlade

s potrebami

podkladov

územného

rozvoja

a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu, obstaráva
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb urbanistické štúdie a ďalšie územnotechnické podklady.
Na spracovanie podkladov pre prípravné práce Územného plánu mesta
Rožňava (ÚPN), podkladov pre prieskumy a rozbory ÚPN, prerokovanie zadania
ÚPN, jeho vyhodnotenie a schválenie, prerokovanie a schválenie konceptu ÚPN,
vypracovanie súborného stanoviska ku konceptu ÚPN, prerokovanie návrhu
a vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPN malo mesto uzatvorenú zmluvu
o dielo so zhotoviteľom Ing. arch. Milanom Zelinom.
Územný plán mesta Rožňava vypracovával a dodával v nasledovných
etapách: prieskumy a rozbory pre ÚPN, zadanie pre vypracovanie ÚPN, koncept
a návrh ÚPN na základe zmluvy o dielo zhotoviteľ ZELINA Architektonická
kancelária, spol. s r.o., Bratislava, zastúpená Ing. arch. Vojtechom Zelinom, autorom
pôvodného Územného plánu sídelného útvaru Rožňava.

Mesto

Rožňava

ako

orgán

územného

plánovania zabezpečoval

v ich

spolupráci zverejňovanie a doručovanie oznámení, pozvánok ostatným orgánom,
právnickým

a fyzickým

osobám

v rámci

všetkých

etáp

spracovávania

územnoplánovacej dokumentácie. Zúčastňoval sa na prerokovaniach s dotknutými
orgánmi, právnickými a fyzickými osobami. Oznamy, pozvánky a informácie boli
zverejnené včas a na dobu určenú stavebným zákonom na úradnej tabuli mesta a v
ďalších častiach mesta, v Infotexte Rožňavskej televízie mesta, na internetovej
stránke mesta a v miestnej tlači.
Územný plán mesta Rožňava a Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Rožňava, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Územného plánu mesta Rožňava boli
schválené mestským zastupiteľstvom v Rožňave, uznesením č. 28/2009 zo dňa
26.02.2009 a verejnosti sú sprístupnené na webovej stránke mesta Rožňava:
www.roznava.sk, VZN, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Územného plánu mesta
Rožňava, v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia a v kancelárii č. 308 mestského
úradu Rožňava.
Územný

plán

bol

financovaný

z nenávratného

finančného

príspevku

poskytnutého MVaRR SR (95 % z celkových oprávnených výdavkov + 5% vlastné
zdroje).
Mesto

Rožňava

ako

orgán

územného

plánovania

spolupracoval

so

zhotoviteľmi podľa zmlúv a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
vyhláškou

MŽP

SR

č.

v platnom znení (ďalej len stavebný zákon),

55/2001

Z.z.

o územnoplánovacích

podkladoch

a územnoplánovacej dokumentácii od 06/2006 až do schválenia ÚPN mesta
Rožňava, do 26.02.2009.
Orgán územného plánovania naďalej sleduje, či sa nezmenili územnotechnické predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie
územia.
Pri preskúmavaní a obstarávaní zmien a doplnkov k schválenému Územnému
plánu mesta Rožňava, spolupracuje podľa potreby so spol. ZELINA Architektonickou
kanceláriou a s ostatnými orgánmi územného plánovania.

2. Úsek stavebného poriadku odboru výstavby, územného plánovania, ochrany
a tvorby životného prostredia plní úlohy vyplývajúce z činnosti stavebného úradu

a Spoločného stavebného úradu Rožňava pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy
o zriadení Spoločného obecného úradu“.
Vedie

územné

konania

a vydáva

rozhodnutia

o umiestnení

stavby,

rozhodnutia o využití územia ak nie je príslušný iný orgán štátnej správy než
stavebný úrad, rozhodnutia o chránenom území a ochrannom pásme ak nie je
príslušný iný orgán štátnej správy než stavebný úrad, povoľuje výnimky
z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere
v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy,
povoľuje zmeny právoplatných územných rozhodnutí a rozhoduje o predĺžení ich
platnosti.
Na základe ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác
vydáva písomné oznámenie, že proti uskutočneniu nemá námietky alebo určí, že
ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce možno uskutočniť na
základe stavebného povolenia.
Vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby každého
druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj
na ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb
spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov.
Vedie konanie a vydáva povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,
rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia, vedie konanie a vydáva
povolenie terénnych úprav, vydáva povolenia na informačné, reklamné a propagačné
zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov
a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.
Vedie a vykonáva kolaudácie stavieb, vydáva kolaudačné rozhodnutia, na
ktoré vydal stavebné povolenie, vedie konania a vydáva povolenia na predčasné
užívanie stavby, vedie konanie a rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú
prevádzku pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu
prevádzky.
Vedie

konanie

a vydáva

povolenie

zmeny

v užívaní

stavby,

v jej

prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby alebo
činností.
Nariaďuje údržbu stavby a terénne úpravy, nariaďuje nevyhnutné úpravy na
stavbe alebo stavebnom pozemku a terénne úpravy.
Vedie konanie a nariaďuje alebo vydáva povolenie na odstránenie stavieb.

Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce alebo odstránenie
stavby a zabezpečovacie práce pre terénne práce. Nariaďuje vypratanie stavby.
Rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí neodstrániteľná
závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby.
Prejednáva priestupky, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a rozhoduje o pokutách.
Môže viesť vyvlastňovacie konanie a rozhodnúť o vyvlastnení stavieb,
pozemkov a práva k ním. Rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení, ak sa
v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo.
Rozhoduje o rozsahu oprávnenia pracovníkov mesta, stavebného úradu a
ďalších orgánov štátnej správy vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia
úloh podľa stavebného zákona. Rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku
alebo stavbe.
Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu. Sleduje všetku stavebnú
činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjali v súlade so zámermi územného plánovania,
dozerajú na stav stavieb a kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy,
práce a zariadenia podľa
stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ustanoveniami
stavebného zákona. Nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.
Vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom.
Pri

výkone

štátnej

správy

podľa

správneho

poriadku

rozhoduje

v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam.
Vyzýva na zaplatenie správnych poplatkov podľa zákona o správnych
poplatkoch, ak tieto neboli zaplatené pri podaní žiadostí.
Zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení
vyplývajúcich z jeho činnosti a plní úlohy vyplývajúce zo založenia informačného
systému.
Pri výkone spravodajskej činnosti plní funkciu spravodajskej jednotky
k štatistickým výkazom.
Vybavuje podnety občanov a právnických osôb podľa osobitných právnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti.

Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného
poriadku pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu“.

Postupuje

pri

umiestňovaní,

projektovaní,

povoľovaní,

uskutočňovaní,

kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb podľa všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré určujú
požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebno-technické a účelové
riešenie stavieb.

Referent odboru výstavby, ÚP a ŽP má každý pracovný deň (vrátane
nestránkových dní) zastúpenie v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade
Rožňava, z dôvodu zlepšenia kontaktu s občanmi, ktorí potrebujú vybaviť svoje
žiadosti súvisiace práve s týmto odborom.

3. Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie vykonáva mesto Rožňava ako prenesený výkon štátnej správy podľa
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v nadväznosti
na stavebný zákon.
Agendu špeciálneho stavebného úradu zabezpečuje odbor výstavby, ÚP
a ŽP, vydáva stavebné povolenia na miestne a účelové komunikácie a na ich zmeny,
vydáva oznámenia pre stavebnú činnosť podliehajúcu ohláseniu ak sa jedná
o miestne a účelové komunikácie a ich súčastí, kolauduje ním povolené stavby.
Všetky verejné vyhlášky zverejňuje aj na webovej stránke mesta.

Oblasť ŽP – úsek OPaK, OO, ŠVS, OH vrátane nakladania s KO a DSO, správy
zelene
- nebola klasifikovaná ako politika s vyšším potencionálom pre korupciu
4. Úsek ochrany prírody a krajiny plní úlohy vyplývajúce z činnosti orgánu ochrany
prírody a krajiny. Vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,

môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie,
vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní, dáva
vyjadrenie k vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, súhlas
na umiestnenie výsadby drevín, ich druhové zloženie za hranicami zastavaného
územia mesta mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady. Dáva súhlas na
výrub stromov a krovitých porastov.
Prijíma oznámenia o výrube drevín pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa
výsadba nových drevín uskutočňuje do 6 mesiacov. Prijíma oznámenie o výrube
drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná
škoda na majetku.
Prijíma oznámenia v lehote 15 dní pred uskutočnením výrubu, ak oprávnenie na
výrub alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných podmienok a môže podrobnejšie
určiť podmienky uskutočnenia výrubu alebo tento výrub pozastaviť. Vyznačuje
dreviny určené na výrub.
V súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby,
starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady. Vykonáva štátny dozor vo
veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom
o ochrane prírody a krajiny. Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni. Vydá ako
orgán ochrany prírody a krajiny rozhodnutie a môže ňou vydané rozhodnutie
z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka zmeniť alebo zrušiť.
Môže na návrh účastníka konania rozhodnutím predĺžiť výkon činnosti povolenej
rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú. Pri výkone štátnej správy podľa
správneho poriadku rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným
rozhodnutiam.

Rozhoduje

o proteste

prokurátora

podanému

proti

vlastným

rozhodnutiam. Vyzýva na zaplatenie správnych poplatkov podľa zákona o správnych
poplatkoch, ak tieto neboli zaplatené pri podaní žiadostí. Zabezpečuje evidenciu
a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti.
Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku ochrany prírody a
krajiny pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu“.

15. Úsek vodného hospodárstva rozhoduje o vydávaní povolenia na odber
povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností),
rozhoduje o zmene a odstraňovaní vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom.

Rozhoduje o veciach, v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj
v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa vodnej stavby. Rozhoduje
o vydávaní povolenia čerpania a vypúšťania podzemných vôd do povrchových vôd
alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe
trvania čerpacej skúšky do piatych dní. Rozhoduje o vydávaní povolenia na osobitné
užívanie vôd a povolenia stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery päť
hektárov. Rozhoduje o vydávaní súhlasu na stavby v inundačných územiach
drobných vodných tokov. Rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice
pobrežného pozemku pri drobných vodných tokov. Môže z vlastného podnetu ňou
vydané povolenia na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť. Vydáva povolenia na
uskutočnenie, zmenu alebo odstránenia vodnej stavby súvisiacej s odberom vôd
vodného toku pre potreby jednotlivých občanov. Pri povoľovaní vodných stavieb
súvisiacich s odberom vôd vodného toku pre potreby jednotlivých občanov sústavne
sleduje a hodnotí ich vplyv na povrchové a podzemné vody a prihliada na záujmy
rybárstva a ochrany prírody a krajiny a dbá, aby sa využívaním jednej prirodzenej
vlastnosti vody neznemožnilo využívanie iných prirodzených vlastností vody. Môže
rozhodnúť o podmienkach ďalšieho ponechania alebo odstránenia stavby, ktorá
umožňovala povolené nakladanie s vodou, ak zanikne povolenie na osobitné
užívanie. Dáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať
povolenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové
žumpy.
Vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov. Vydáva stanovisko k povoleniu osobitného
užívania vôd, zmene alebo zrušení, k povoleniu zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú
stavbu a uviesť ju do
prevádzky alebo ju z nej vyradiť. Pri výkone štátnej správy podľa správneho poriadku
rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam. Rozhoduje
o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam. Vyzýva na zaplatenie
správnych poplatkov podľa zákona o správnych poplatkoch, ak tieto neboli zaplatené
pri podaní žiadostí.
Zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí, súhlasov vrátane spisov a iných
opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti. Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej
vodnej správy pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu“.

16. Úsek ochrany ovzdušia ukladá opatrenia na nápravu prevádzkovateľovi
stacionárneho zdroja, ktorý neplní povinnosti ustanovené zákonom o ovzduší a
všeobecne

záväzných

právnych

predpisov

upravujúcich

ochranu

ovzdušia.

Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov. Vydáva súhlas
na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý MŽP SR uverejňuje vo
vestníku. Vydáva súhlasy na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov
vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, na zmeny používaných palív
a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich
využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. Ukladá prevádzkovateľom
malých zdrojov opatrenia na nápravu. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov
pokuty.
Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja. Určuje rozsah
a požiadavky

vedenia

prevádzkovej

evidencie

malých

zdrojov.

Môže

určiť

v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov. Pri výkone štátnej správy
podľa správneho poriadku rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným
rozhodnutiam.

Rozhoduje

o proteste

prokurátora

podanému

proti

vlastným

rozhodnutiam.
Zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení
vyplývajúcich z jeho činnosti. Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na
úseku ochrany ovzdušia pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu“.

17.

Úsek

odpadového hospodárstva

prejednáva

priestupky

v odpadovom

hospodárstve. Vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov. Vydáva vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní a zariadení
na spoluspaľovanie. Vydáva vyjadrenia ku konaniam o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia na ktoré nebol
vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona o odpadoch. Vydáva
vyjadrenia ku konaniam o udelení súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na
ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa zákona o odpadoch. Vydáva

vyjadrenie ku konaniam o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej
časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie. Pri výkone štátnej
správy podľa správneho poriadku rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti
vlastným rozhodnutiam. Rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným
rozhodnutiam.
Zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení
vyplývajúcich z jeho činnosti.
Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku odpadového
hospodárstva pre zmluvné obce v zmysle „Zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu“.

17. Štátny fond rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania – zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č.
523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z.
Nariadenie vlády č. 432/2007 Z.z., ktoré upravuje podrobnosti o druhoch a výškach
poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB.
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o podrobnostiach
o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,
na ktorú sa poskytuje štátna podpora.
Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má
na území SR trvalý pobyt a dovŕši vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem
a právnická osoba so sídlom na území SR.
-

právnická osoba registrovaná v obchodnom registri, resp. inom registri napr.
správcovské spoločnosti, stavebné bytové družstvá.

-

neziskové organizácie

-

spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

-

právnická osoba – mesto alebo obec

Druhom podpory sú úver a nenávratný príspevok

Účely podpory – fyzická osoba:
výstavba bytu v bytovom dome

výstavba bytu v rodinnom dome
kúpa bytu v bytovom dome
kúpa bytu v rodinnom dome
obnova bytovej budovy: obnova bytového domu -tepelná ochrana , obnova alebo
modernizácia spoločných častí a zariadení, odstránenie
statických
nedostatkov
obnova rod. domu – len tepelná ochrana

Účely podpory - právnická osoba:
výstavba bytu v bytovom dome
výstavba bytu v rodinnom dome
obnova bytovej budovy

Účely podpory – právnická osoba obec:
výstavba bytu v bytovom dome
výstavba bytu v rodinnom dome
výstavba zariadenia soc. služieb
prestavba zar. soc. služieb
obnova zar. soc. služieb
kúpa bytu v bytovom dome pre nájom
kúpa bytu v rodinnom dome pre nájom
obnova bytovej budovy
výstavba nájomného bytu

Účel podpory – právnická osoba nezisková organizácia:
výstavba nájomného bytu

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom
okresu. Obec do 14 dní odo dňa podania overí úplnosť náležitostí žiadosti.

Podporu možno poskytnúť za podmienok:
-

podlahová plocha bytu v bytovom dome neprevyšuje 80 m²

-

podlahová plocha bytových a nebytových priestorov v rodinnom dome
neprevyšuje 160 m² bez plochy pre garáž a viac ako polovica podlahovej
plochy je určená na bývanie

-

na kúpu bytu možno poskytnúť podporu len v prípade, ak byt nie je starší ako
2

roky

od

nadobudnutia

právoplatnosti

kolaudačného

rozhodnutia

(novostavba) a je od prvého majiteľa (okrem odchovancov detského domova)

Žiadateľ predloží k overeniu žiadosti:
Identifikačné údaje
Údaje o stavbe:
-

právoplatné stavebné povolenie

-

list vlastníctva

-

určenie stavebného dozora

-

výkresovú časť PD - architektúra, technická správa, rozpočet stavby

Preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny – 20 % z obstarávacej ceny
Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
-

priemerný čistý mesačný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok -FO

Návrh na zabezpečenie záväzku
-

ručenie dvomi ručiteľmi - FO

-

nehnuteľnosťou

-

bankovou zárukou

Preukázanie podmienok pre poskytnutie podpory
-

potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok – celkový ročný príjem
žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne – neprevyšuje 3,5
násobok životného minima - FO

-

čestné vyhlásenie o plnení záväzkov voči veriteľom

-

potvrdenie daňového úradu o splnení daňových odvodov

-

potvrdenie o splnení odvodových povinností

-

potvrdenie súdu, že nie je podaný návrh na vykonanie exekúcie, vedený
výkon exekúcie, nie je v exekučnom konaní

-

overené čestné vyhlásenie, že žiadateľ neoprávnene nepoužíva alebo
nezadržiava prostriedky ŠFRB

Podrobný postup pre jednotlivé účely je na internetovej stránke www.sfrb.sk

Informácie o poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania: Mestský
úrad Rožňava, 3. poschodie, číslo dverí 305, č. tel. 058/7773244.

Zverejňované informácie odboru výstavby:

Informácie súvisiace s odborom výstavby, ÚP a ŽP sú zverejnené na webovej
stránke Mesta Rožňava, v sekcii Úradná tabuľa – Formuláre a tlačivá potrebné
k vybaveniu žiadostí na stavebnom úrade, na špeciálnom stavebnom úrade pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie, žiadosti a tlačivá orgánu ochrany
prírody a krajiny (OPaK), orgánu ochrany ovzdušia (OO), orgánu štátnej vodnej
správy (ŠVS), orgánu odpadového hospodárstva (OH) vrátane nakladania s KO
a DSO, žiadosti na zabezpečenie zbernej nádoby na komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Okrem uvedeného sú na webovej stránke Mesta Rožňava v sekcii
Mestský úrad – Odbory Mestského úradu Rožňava, kontakty na všetkých
pracovníkov odboru výstavby, ÚP a ŽP vrátane telefonického kontaktu, poschodia
a čísla kancelárie konkrétneho pracovníka. Na webovej stránke mesta, v sekcii
Všeobecne záväzné nariadenia sa nachádzajú všetky VZN súvisiace s odborom.

Informácie zverejnené na internetovej stránke mesta v oblasti ŽP - úsek OPaK, OO,
ŠVS, OH vrátane nakladania s KO a DSO, správy zelene

-

Príslušné VZN (napr. VZN o nakladaní s KO a DSO, VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia)

-

Tlačivá - žiadosti pre oblasť preneseného výkonu štátnej správy (úsek OPaK,
OO, OH, ŠVS)

-

Ročné vyhodnotenia plnenia zmluvy o dielo na nakladanie s komunálnym
odpadom a stavebným odpadom – čím sa získava prehľad o nakladaní s KO
a DSO na území mesta v predchádzajúcom roku

-

Kalendárne odvozu odseparovaných zložiek z vriec a z 1100 l kontajnerov

-

Informácia jarnom a jesennom upratovaní

-

Informačná brožúrka týkajúca sa separovaného zberu v Rožňave, zberného
dvora v Rožňave

-

Spravodajstvo z podujatí týkajúcich sa ekologickej problematiky (Separujme
spolu, Deň zeme ...)

-

Program odpadového hospodárstva mesta

-

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

-

Ekonomizácia údržby verejnej zelene v meste - PD

Ciele na dosiahnutie transparentnosti:
Doplniť webovú stránku o:
-

sekciu ako postupovať pri vybavovaní žiadostí, požiadaviek pre každý úsek

-

o tzv. prekliky na s danou oblasťou súvisiace linky, kde je možné získať ďalšie
požadované informácie (napríklad, ak sa uvádza zákon – preklik na JASPI)

-

Zaktuálnenie a sprehľadnenie tvorby komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov (vždy po obdržaní hlásenia o tvorbe KO a DSO za
predchádzajúci mesiac údaje zverejniť na internete)

-

informácie o činnosti TSM Rožňava, ktorá pre mesto zabezpečuje správu
a údržbu zelene, správu miestnych komunikácii (na stránku začleniť aj
mestské organizácie ...)

-

prehľad

o realizovaných

stavbách

–

základné

technické

údaje

+

fotodokumentácia, tento prehľad v priebehu výstavby aktualizovať o aktuálnu
fotodokumentáciu (preto by bolo vhodné, keby projektanti dali projekt aj na CD
a z výstavby (kontrolných dní) sa vždy vyhotovovala fotodokumntácia –
následne by správca budov aktualizoval o fotky z užívania stavby ......

Zverejňovať ďalšie informácie:
- o povoľovaní stavieb financovaných z verejných zdrojov ako napr. Priemyselný
park, Nájomné byty Družba I – VII, Multifunkčná telocvičňa, Kruhový objazd a ďalšie
a to konkrétne informácie o:
- kto bol/kto je stavebný dozor stavby a na základe čoho bol vybraný,
- koľko stála/bude stáť stavba na základe rozpočtu,
- na základe čoho bol vybraný dodávateľ/zhotoviteľ stavby.

K/ DOTAČNÁ POLITIKA MESTA

Súčasný stav v meste Rožňava:

Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý
z rozpočtu mesta. V zmysle § 7 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov mesto Rožňava vydalo Všeobecné záväzné
nariadenie mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta (ďalej len
„VZN“), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. VZN
o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta je zverejnené na internetovej stránke
mesta.

Poskytovanie dotácií posudzujú príslušné komisie. Komisia školstva, kultúry,
mládeže a športu pri MZ v Rožňave predkladá návrh na prerozdelenie finančných
prostriedkov

športovým

klubom,

kultúrnym,

mládežníckym

a spoločenským

organizáciám v rámci vypracovaného a predloženého projektu klubov a organizácií.
Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta sa každoročne
schvaľujú mestským zastupiteľstvom po schválení rozpočtu mesta. V rámci
schvaľovania rozpočtu mesta MZ každoročne schvaľuje aj rozsah finančných
prostriedkov určených na dotácie, ktoré v zmysle

VZN sa vytvárajú v procese

hospodárenia mesta z vlastných príjmov mesta.

Plánovaná výška finančných prostriedkov sa rozpočtuje na konkrétnu akciu, úlohu,
alebo

účel

použitia prostriedkov. Na poskytovanie dotácií nie je právny nárok

a poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať celkový dlh mesta na konci rozpočtového
roka. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej alebo
fyzickej osobe – podnikateľovi iba raz, s výnimkou poskytovania dotácií zo zvláštnych
zdrojov primátora a mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta. Z položky rezerva
schválenej pre kluby a organizácie sa môže opätovne poskytnúť dotácia schválená
príslušnou komisiou na mimoriadnu akciu pre klub ktorý už požiadal dotáciu na
činnosť v tom kalendárnom roku.

1. Ciele poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
V zmysle § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov a za podmienok stanovených vo VZN o nakladaní s finančnými
prostriedkami mesta sa môže poskytnúť dotácia z rozpočtu mesta právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta, iným právnickým a fyzickým
osobám, podnikateľom, ktoré:

a/ majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
b/ pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo
c/ poskytujú služby obyvateľom mesta, a to len na podporu
•

všeobecne prospešných služieb, alebo verejnoprospešných účelov

•

verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti

•

všeobecne prospešných účelov

•

Na podporu podnikania a zamestnanosti

Mesto je oprávnené poskytovať dotácie inej obci, alebo VÚC, ak tieto subjekty
plnia úlohy za

obec (mesto), alebo ak ide o finančnú pomoc na odstránenie

následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej

podobnej udalosti na

území

mesta.

Ciele poskytovania dotácií z rozpočtu mesta vo forme podpory nasledovných
oblastí:
•

profesionálne,

umelecké

a amatérske

aktivity

a ďalšie

spoločenské aktivity
•

rozvoj školstva a vzdelávania

•

telovýchova, šport a mládež

•

podpora talentovaných detí zo sociálne slabších rodín

•

zdravotníctvo a sociálne služby

•

charita

kultúrno-

•

ochrana a tvorba životného prostredia

•

odstránenie katastrof živelnej pohromy (alebo výpomoc ) inej obci mimo
územia mesta formou daru

Profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno-spoločenské
aktivity so zvážením:

a/ histórie a tradície skupiny a záujmovo-umeleckého telesa
b/ výsledkov ich celkovej činnosti
c/ významu a rozsahu podujatí, ktorými napĺňajú kultúru v regióne
d/ možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v meste
e/ predpokladaného prínosu a netradičnej formy uskutočnenia podujatia
f/ prínosu do národnej kultúry Slovákov a propagácie kultúrneho dedičstva
g/ účasti na kultúrno-spoločenských podujatiach usporiadaných mestom

Rozvoj školstva a vzdelávania so zvážením:

a/ realizácia netradičnej na báze najnovších vedeckých poznatkov a metód
projektovanej
aktivity
b/ závažnosť podujatia zameraného na obsah, činnosť, resp. históriu inštitúcie
c/

nevyhnutnosti realizácie

projektu

zameraného

na

skvalitnenie

výučby

a vzdelávania
d/ predpokladaného prínosu uskutočnenia podujatia

Telovýchova, šport a mládež a iné aktivity mládežníckych organizácií, so
zvážením:
a/ stavu členskej základne
b/ výkonnostnej úrovne a dosiahnutých výsledkov
c/ spolupráce s mestom Rožňava pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na
území mesta
d/ predpokladaného prínosu a formy uskutočnenia podujatia

e/ rozvíjania a skvalitnenia tradičných telovýchovno-športových podujatí na území
mesta
f/ dlhodobosť aktívnej činnosti
g/ reprezentácia SR, regiónu
h/ popularita športu – verejná mienka
Zoznam a činnosť športových klubov, kultúrnych, mládežníckych a spoločenských
organizácií pôsobiacich na území mesta je zverejnený na internetovej stránke mesta.
Tento zoznam v priebehu roka aktualizujeme. V štádiu prípravy je tabuľková časť
subjektov ktorým bola schválená dotácia,

a podľa posúdenia projektov, účelu

a stanovených kritérií jej výška.
Tlačivo na žiadosť o poskytnutie dotácie bola vypracovaná Komisiou školstva,
kultúry, mládeže a športu pri MZ, ale z dôvodu nových požiadaviek sa táto žiadosť
prepracúva a taktiež sa zverejní na internetovej stránke mesta ako aj informácie o jej
podaní, termín podania a spôsob.

2./ Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie sa prideľujú jednotlivým žiadateľom na základe nimi predloženej žiadosti,
resp. vypracovaného projektu na činnosť na príslušný

kalendárny rok. Písomná

žiadosť musí obsahovať:
•

pri žiadostiach o dotáciu nad 3 320 € potvrdenie, že žiadateľ nemá záväzky na
povinných platbách a odvodoch do poisťovní, voči iným štátnym orgánom
a inštitúciám a voči Mestu ( zvážiť zníženie hranice)

•

presnú identifikáciu žiadateľa doloženú právnymi dokladmi vrátane bankového
spojenia, špecifikáciu predmetu, na ktorý sa dotácia požaduje – stručnú
charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej
aktivity

•

informácie o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa –
podnikateľa za posledné 3 roky (rozbory hospodárskej činnosti, súvahy,
výkazy ziskov a strát, daňové priznanie)

•

výšku požadovanej dotácie

•

u podnikateľských subjektov kalkuláciu použitia dotácie

•

predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov

•

podpis oprávnenej osoby

Dotácie možno poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, pokiaľ:
•

nie sú v likvidácii

•

nie sú v konkurze

•

nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči poskytovateľovi

•

nie je voči nim vedené exekučné konanie

•

majú vyúčtovanie dotácie poskytnuté v minulom období

Postup podania žiadosti o poskytnutie dotácie je stanovený vo VZN o nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta, a je nasledovný:
•

žiadosti o poskytnutie dotácie predkladané odborným komisiám pri MZ

•

žiadosti o dotácie predkladané primátorovi mesta

•

žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dotácie z položky rezerva

Žiadosti o poskytnutie dotácie predkladané odborným komisiám pri MZ:

1. Mestský úrad v Rožňave začiatkom príslušného roka písomne vyzýva
športové kluby a organizácie na predloženie žiadostí a projektov
2. žiadosti podávajú žiadatelia Mestu Rožňava prostredníctvom podateľne MsÚ
v termínoch do 31.3., 30.6., 30.9. príslušného kalendárneho roka, v ktorom
o poskytnutie dotácie žiadajú
3. žiadosti o poskytnutie dotácie

doručené mimo stanoveného termínu môže

príslušná komisia prerokovať a dotácia sa poskytne z položky rezerva
navrhnutá komisiou a schválená MZ
4. pri posudzovaní žiadostí a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na
počet členov klubu resp. organizácie, charakteristika a úroveň aktivít,
dlhodobosť

aktívnej

činnosti,

reprezentácia,

dosiahnuté

hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami

výsledky,

5. po schválení dotácie spracuje tajomník príslušnej komisie v zmysle právnych
noriem Dohodu o poskytnutí dotácie medzi subjektom, ktorému bola dotácia
schválená a Mestom Rožňava, ktorú odsúhlasí svojim podpisom právnik MsÚ
a predloží ju na podpis štatutárnemu zástupcovi mesta
6. na základe tejto dohody zabezpečí finančný odbor prevod stanovenej
finančnej čiastky na účet žiadateľa

Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať okrem údajov v zmysle
právnych noriem minimálne nasledovné údaje:
•

výšku dotácie

•

účel dotácie, každá zmena použitia dotácie podlieha predchádzajúcemu
schváleniu

•

číslo účtu, na ktorú sa dotácie poskytne

•

podmienky poskytnutia dotácie

•

záväzok predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní po ukončení akcie, na ktorú
bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 31.12. bežného roka

•

záväzok vrátiť dotáciu, v prípade že neboli dodržané podmienky, za ktorých
bola dotácia poskytnutá

•

zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok:
z neoprávnene použitej sumy dotácie zaplatí žiadateľ 0,2% za každý deň od
obdržania dotácie do jej vrátenia, najviac do výšky poskytnutej dotácie

•

v prípade, že sa dotácia neposkytuje na účet subjektu z dôvodu neexistencie
účtu,

obdrží oprávnený subjekt dotáciu v hotovosti vo forme zálohy max. do

výšky 90%. Po predložení vyúčtovania bude dotácia doplatená do schválenej
výšky.

Žiadosti o dotácie predkladané primátorovi mesta

1. žiadosti podávajú žiadatelia Mestu Rožňava prostredníctvom podateľne MsÚ
v termíne v priebehu príslušného kalendárneho roka, v ktorom o poskytnutie
dotácie žiadajú

2. primátor rozhoduje o poskytnutí : 1 dotácie do 500 € pre jeden subjekt za
kalendárny rok. Ročný rozpočet na dotácie však musí byť dodržaný.
3. primátor mesta žiadosť posúdi a podľa charakteru predloží na prerokovanie
príslušnej komisii
4. po schválení dotácie spracuje tajomník príslušnej komisie v zmysle právnych
noriem Dohodu o poskytnutí dotácie medzi subjektom, ktorému bola dotácia
schválená a Mestom Rožňava, ktorú odsúhlasí svojim podpisom právnik MsÚ
a predloží ju na podpis štatutárnemu zástupcovi mesta
5. na základe tejto dohody zabezpečí finančný odbor prevod stanovenej
finančnej čiastky na účet žiadateľa.
Keďže je tu právomoc primátora mesta prideľovať dotácie do výšky 500€ pre
jeden subjekt, je tu možnosť vzniku korupcie a netransparentnosti pri prideľovaní
dotácie. Ďalšiu existenciu prideľovania dotácie takouto formou je potrebné zvážiť
pri vypracovaní nového VZN na poskytovanie dotácií.
Žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta

1. žiadosti podávajú žiadatelia Mestu Rožňava prostredníctvom podateľne MsÚ
v termíne v priebehu príslušného kalendárneho roka, v ktorom o poskytnutie
dotácie žiadajú
2. podľa obsahu sa žiadosť prerokuje v príslušnej komisii a dá na schválenie MR
a MZ .
3. po schválení dotácie spracuje tajomník príslušnej komisie v zmysle právnych
noriem Dohodu o poskytnutí dotácie medzi subjektom, ktorému bola dotácia
schválená a Mestom Rožňava, ktorú odsúhlasí svojim podpisom právnik MsÚ
a predloží ju na podpis štatutárnemu zástupcovi mesta
4. na základe tejto dohody zabezpečí finančný odbor prevod stanovenej
finančnej čiastky na účet žiadateľa

3./ Zúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta

1. Prenajímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci
rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.

2. Prenajímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných
prostriedkov v termíne stanovenom v dohode o poskytnutí dotácie, a to do 30
dní po ukončení akcie na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do
31.12.príslušného kalendárneho roka
3. Zúčtovanie musí obsahovať originály, resp. fotokópie účtovných dokladov
preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu), výpisy
z bankového účtu resp. pokladničné doklady, faktúry, cestovné príkazy
a podklady s tým súvisiace, príjmové a výdavkové doklady. Na úhradu
režijných nákladov sa z poskytnutej dotácie môže použiť len 30%.
4. Prenajímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom
termíne, alebo použije túto dotáciu na iný účel ako bol určený v dohode
o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta. V prípade
nedodržania podmienok mu bude

stanovená Zmluvná pokuta, a to

z neoprávnene použitej sumy dotácie zaplatí žiadateľ 0,2% za každý deň od
obdržania dotácie do jej vrátenia, najviac do výšky jednonásobku poskytnutej
dotácie.
5. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti subjekt do
rozpočtu mesta súčasne s vyúčtovaním dotácie.
6. Zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ dotácie na príslušný odbor MsÚ, ktorý
zabezpečí kontrolu využitia finančných prostriedkov.
7. Mesto si vyhradzuje právo kontroly účelovosti použitia poskytnutej dotácie
výpomoci prostredníctvom:
-

vecne príslušného odboru

-

komisie MZ

-

hlavného kontrolóra mesta v zmysle § 18 d) ods. 2 písm. d) zákona č.
369/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

Uznesením mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 36/2010 zo dňa 25.2.2010 bol
schválený rozpočet mesta na roky 2010 – 2012. Pre športové kluby, kultúrne,
mládežnícke a spoločenské organizácie boli schválené finančné prostriedky vo výške
75 400 €. Posudzujú sa projekty na tieto oblasti.

Mimoriadne dotácie z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu
dotáciu z rozpočtu mesta pre právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá
bude adresne vyčlenená v rozpočte mesta. O výške mimoriadnej dotácie rozhodne
mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po jej posúdení a odporučení
príslušnou komisiou pri mestskom zastupiteľstve a finančnou komisiou. Mimoriadna
dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
v súlade s podmienkou VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta.

Ciele k dosiahnutiu transoparentnosti:

1. Vypracovanie samostatného VZN o poskytovaní dotácií
2. Zavedenie informačných povinností na internetovej stránke mesta.
3. Žiadateľov (fyzické osoby), ktoré nespĺňajú podmienky na pridelenie dotácie
z dôvodu, že

nie sú organizované ( registrované) pod určitým subjektom, riešiť

poskytnutím fin. výpomoci( dotácie) z fondu primátora mesta.
Túto skutočnosť je potrebné zapracovať

do VZN o nakladaní s finančnými

prostriedkami mesta, resp. do nového VZN o poskytovaní dotácií.

L/ POLITIKA TRANSPARENTNOSTI V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH ZRIADENÝCH
A ZALOŽENÝCH MESTOM

Súčasný stav v meste Rožňava:
V rámci tejto časti

sú monitorované právnické osoby

založené, resp. zriadené

mestom.
Dôraz je kladený na :
-informačnú politiku organizácií voči verejnosti
- možnosť verejnej kontroly týchto subjektov

Mesto Rožňava
centrum,

má zriadené 3 príspevkové organizácie: Turistické informačné

Technické služby Mesta Rožňava, Mestské divadlo Actores

a3

spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta: 1. Rožňavskú a.s. a RVTV spol.
s.r.o. a Mestské lesy s.r.o.

Technické služby mesta Rožňava - príspevková organizácia

5.

Predmet činnosti:
Miestne komunikácie a spevnené plochy
bežná údržba čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe oprava, rekonštrukcia
a údržba miestnych komunikácií – vysprávky výtlkov čistenie uličných vpustí
a cestných rigolov oprava a výmena obrubníkov, výšková úprava poklopov
v cestných telesách údržba, oprava a rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov
a iné nepredvídané činnosti čistenie vodných tokov pod mostmi
•

ručné čistenie mesta denné ručné čistenie mesta zimné ručné čistenie
schodov, mostov a prechodov

•

mechanické čistenie mesta: strojné čistenie mesta a mestských častí zimná
údržba mesta a mestských častí

•

Údržba, oprava dopravného značenia

•

údržba a realizácia vodorovného dopravného značenia

•

údržba, oprava a výmena zvislého dopravného značenia

•

Údržba verejnej zelene starostlivosť o kvetinové záhony a živé ploty vrátane
dodávky materiálu ošetrenie stromov na území mesta povolený výrub stromov
na území mesta ošetrenie trávnatých plôch – kosenie, zhrabovanie

•

Údržba občianskej vybavenosti správa a údržba kašne a fontány správa
a údržba detských ihrísk na sídliskách a v mestských parkoch dodávka,
oprava a výmena parkových lavičiek vlajková výzdoba mesta demontáž
a montáž tribúny

•

Dopravno

–

všeobecná

údržba

pre

prepravné výkony pri malých obecných službách
•

stavebné práce s dopravnými mechanizmami

•

oprava vozidiel a mechanizmov

potreby

zriaďovateľa

•

preprava osôb a nákladov

•

montáž a demontáž reklamných tabúľ a iné výškové práce z plošiny

•

montáž a demontáž vianočnej výzdoby

•

montáž a demontáž elektrických prípojok počas Rožňavského jarmoku,
vianočných trhov, country bálu a na akciách organizovaných mestom

Predaj a

prenájom nehnuteľností, ktorý je majetkom mesta a v správe TSM sa

realizuje podľa smerníc platných pre mesto Rožňava.
Obsadzovanie voľných pracovných miest zabezpečuje

výberovým konaním

prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave.
Realizácia verejného obstarávania – organizácia ju uskutočňuje samostatne postupuje sa podľa smernice platnej pre mesto Rožňava.
Dozorné orgány príspevkovej organizácie - 3 členná dozorná komisia v zložení:
Ing. Klára Leskovjanská, Ing. Dušan Pavlík, Peter Džačár
Správy o činnosti sa nezverejňujú.
2. TIC- príspevková organizácia
Predmet činnosti: Poskytovanie informácií o:
prírodných aktivitách, kultúrnych pamiatkach, dopravných spojeniach, ubytovacích
a stravovacích zariadeniach, podujatiach, inštitúciách podnikateľoch
Poskytovanie služieb:
rezervácie

ubytovania,

služby

zmenárne,

návšteva

vyhliadkovej

veže,

sprievodcovská služba strážnej veže a Katedrály Nanebovzatie Panny Márie, predaj
turistických máp, publikácií, pohľadníc, predaj suvenírov a ľudovoumeleckých
výrobkov, predaj doplnkového tovaru, faxové a kopírovacie služby, predaj vstupeniek
na podujatia.

TIC Rožňava nemá vo vlastníctve nehnuteľnosti.
Voľné pracovné miesta sa obsadzujú

výlučne výberovým konaním, ktoré

je zverejňované na internete - www.profesia.sk, www.roznava.sk, v mestskej káblovej
televízii a v miestnej tlači.

Verejné obstarávanie sa realizuje samostatne, podľa smernice o verejnom
obstarávaní platnej pre Mesto Rožňava.
Dozorný orgán tvorí dozorná komisia zložená z 3 členov, z toho 1 je predseda: Ing.
Július Slovák, a 2 členovia: František Focko, Ing. Dušan Pavlik (obaja poslanci MZ)
Informácie o činnosti TIC sa pravidelne zverejňujú na vlastnej internetovej stránke
www.ticroznava.sk a na oficiálnej internetovej stránke Mesta Rožňava, pravidelne sa
uverejňujú

články v Gemerskom

denníkmi a televíziami

denníku , spolupracujú

na Slovensku

s Rádiom Regina,

a v Českej republike a v Maďarsku- Duna

TV, MTV1, Petöfi Radio a pod.
Je v záujme

TIC, aby boli občania informovaní, pretože

od toho závisí

celá

existencia TIC. Návštevnosť kancelárie sa pravidelne vyhodnocuje. Správy
o činnosti, hospodárení sa nezverejňujú na internetovej stránke mesta.

3. MsD Actores- príspevková organizácia
Predmet činnosti:
-

vytvárania ucelených divadelných predstavení pre diváka,

-

vyvíjania

reklamnej,

agentúrnej

a podnikateľskej

činnosti

súvisiacej

s poskytovaním
kultúrno-spoločenských služieb.
Divadlo vykonáva divadelnú činnosť 15 rokov v meste Rožňava, šírenie kultúry
a dobrého mena mesta Rožňava po celom Slovensku formou divadelných zájazdov /
vlastná divadelná tvorba/. Zaoberá sa vylepovaním plagátov, organizovaním
kultúrno-spoločenských podujatí .

Divadlo nevlastní nehnuteľnosť. Priestory prenajíma od 1.Rožňavskej a.s.
Divadelnú sálu prepožičiava kultúrnym ustanovizniam, školám na rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Podmienky prenájmu sú uvedené na internetovej stránke
divadla. Sú vypracované smernice.

Divadlo zamestnáva malý počet zamestnancov. V prípade pohybu pracovných síl,

vedenie divadla uvoľnené pracovné miesto obsadzuje formou výberového konania.
Na nákup kancelárskych, čistiacich a iných predmetov potrebných pre činnosť
divadla

sa vykonáva prieskum trhu v zmysle smernice platnej pre mesto Rožňava.

Nákup tovarov a služieb

s vyšším objemom finančných prostriedkov

sa

neuskutočňuje.

Dozorné orgány divadla:
Pri mestskom divadle pracuje dozorná komisia v zložení:
Ing. A. Kavečanky

predseda

PaedDr .V Baláž

člen

Hildegarda Támárová člen

Divadlo má vlastnú internetovú stránku www.actores.sk, kde sú uverejnené

správy

zo života divadla a program divadla.
Na internetovej stránke mesta Rožňava sa zverejňujú informácie a dôvodové správy
predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva o rozpočte a plnení rozpočtu
organizácie, tieto informácie však nie sú stále.
Návrh riaditeľky MsD Actores pre dosiahnutie lepšej transparentnosti:
Pre lepšiu informovanosť o činnosti divadla je potrebné zlepšovať reklamné
výstupy formou propagácie divadla s ťažiskom na konkrétne cieľové skupiny.
Pokračovať v nastolenej ceste medzi divadlom a občanmi.

4. Mestské lesy Rožňava s.r.o.:

majetková účasť mesta: 100%
základné imanie: 1 259 000,- Sk
sídlo: Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava
konateľ: Ing. Bohuš Hudaček
predmet činnosti:
- ťažba dreva

- služby v lesníctve
- píliarska výroba
- výroba drevených obalov
- obchodná činnosť v odbore: drevo
- sprostredkovanie obchodu

Predaj prebytočného majetku v doterajšom období sa uskutočňoval formou dražby.
- Nákup do sumy 3.000,- € sa uskutočňuje prieskumom trhu .
- Nákup majetku v hodnote nad 3.000,- € sa uskutočňuje formou verejnoobchodnej súťaže a to po odsúhlasení DR, valnou hromadou a mestským
zastupiteľstvom.
- Nákup služieb nad 3.000,- €:
- čo sa týka pestovnej činnosti , uskutočnňuje sa

formou verejno-

obchodnej súťaže, ktorú vykonala nezávislá firma
- čo sa týka ťažbovej činnosti , vyberajú sa osvedčené ťažbové skupiny,
ktoré pracujú pre našu firmu niekoľko rokov za ceny obvyklé pre túto činnosť v tomto
regióne .
V obidvoch prípadoch sa jedná o firmy z Rožňavy a okolia.

Prenájom nehnuteľností

-

piliarskej výroby

sa uskutočnil formou verejno-

obchodnej súťaže
Prenájom nehnuteľností – garáží a maštale – prenajímajú sa ťažbovým skupinám,
ktoré pracujú pre spoločnosť.

Obsadzovanie

voľných pracovných miest:V minulosti sa jednalo spravidla skôr

o znižovanie stavov a tak za

obdobie posledných 3 rokov

došlo len k výmene

lesníka pre ťažbovú činnosť ( SZČO) a vodiča nákladného vozidla s HR T-815 ( zo
zamestnanca na SZČO ) . Forma výberu bola na základe profesijnej žiadosti
a osobného pohovoru.
Verejné obstarávanie sa vykonáva

v súlade s príslušným

smernice platnej pre mesto Rožňava.

Orgány Mestských lesov Rožňava s. r. o. :
- valná hromada ( primátor mesta )

zákonom, v zmysle

- dozorná rada ( Ing. Ján Lach, Ing. Štefan Manko, Samuel Tomášik )
-

Štatutárny zástupca : Ing. Bohuš Hudaček – konateľ

Dozorná rada mesačne kontroluje výsledky hospodárenia.
Valná hromada – kvartálne kontroluje výsledky hospodárenia .
Mestské zastupiteľstvo : raz ročne spoločnosť predkladá výsledky hospodárenia za
rok a plán hospodárenia na schválenie. Tieto materiály sú v elektronickej forme
dostupné na internetovej stránke mesta Rožňava, ale nie sú zverejňované ako stále
informácie.
Na území mesta boli umiestnené mapy mestských lesov kvôli lepšej orientácii, či už
pre peších, alebo cykloturistov, ale aj pre hubárov.

5. RVTV s.r.o.

majetková účasť mesta: 100%
základné imanie: 23 899,62 €
sídlo: Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
konateľ: Mgr. Martina Beshirová
predmet činnosti:

- výroba, požičiavanie, distribúcia videa
- iné kultúrne činnosti
- reklamné činnosti
- výskum trhu a verejnej mienky
- televízne vysielanie v káblovom rozvode

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava za posledné 3 roky nič nepredalo.

Voľné pracovné miesta sa obsadzujú po úspešnom absolvovaní výberového
konania. Informácie o voľných pracovných pozíciách zverejňujeme vo vysielaní
RVTV, na internetovej stránke www.rvtv.sk ako aj v infotexte káblovej televízie.

MTVŠ vykonáva pri nákupe prieskum trhu a snaží sa nakupovať ekonomicky.
MTVŠ má zriadenú internetovú stránku www.rvtv.sk, na ktorej sa snažíme čo
najaktuálnejšie informovať o dianí v meste a tým aj o našej činnosti.

Orgány MTVŠ :

Valné zhromaždenie – MUDr. Vladislav Laciak - primátor mesta
Dozorná rada – MUDr. Katarína Kopecká , JUDr. Juraj Dubovský, Alexander
Borzy
Správy o činnosti sú predkladané ročne Mestskému zastupiteľstvu formou výročnej
správy a výsledkami hospodárenia, tieto informácie nemajú stály charakter, nie sú
stále. Činnosť RVTV je možné vidieť počas natáčania jednotlivých podujatí, počas
vysielania relácie Rožňavský magazín, počas vysielania priameho prenosu zo
zasadnutia MZ a z internetovej stránky www.rvtv.sk

6. 1. Rožňavská a.s.

Názov a sídlo spoločnosti :

1.Rožňavská, a.s., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Zakladateľ :

Mesto Rožňava

Základné imanie :

3 238 076,68 EUR

Hlavné činnosti :

-

sprostredkovanie obchodu a služieb

-

správa nehnuteľností na základe honoráru a prenájom
nehnuteľností

-

obstarávanie

služieb

spojených

so

správou

nebytového fondu
-

správa nehnuteľností na základe honoráru, alebo
kontraktu

-

Predstavenstvo :

prenájom nehnuteľností

Ing. Štefan Ján – predseda
JUDr. Miháliková Erika – člen
Ing. Grígeľ Štefan - člen

Dozorná rada :

Ing. Bolaček Ondrej – predseda
Ing. Leskovjanská Klára – člen
Mgr. Kemény Dionýz – člen

Prokurista :

Ing. Grígeľ Štefan

1.Akciová spoločnosť so 100 % - nou účasťou mesta Rožňava zapísaná do
Obchodného registra 23.12.199 , činnosť začala vyvíjať od roku 2000. Zámerom pri
vytvorení 1.Rožňavskej a.s. bolo založenie spoločnosti, ktorá by zabezpečila správu
majetku mesta, ako aj zlúčenie stratových a ziskových prevádzok. Vlastný majetok
spoločnosti predstavuje objekt Obchodno – kultúrneho centra OKC v Rožňave.
Nosnou činnosťou spoločnosti je prenájom Nebytových priestorov a správa majetku
mesta na základe zmluvného vzťahu.
Po transformácii od 01.07.2009 hospodári iba s vlastným majetkom a zabezpečuje
parkovacie služby na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 01.10.2009.

2. Systém prenájmu voľných priestorov a predaj majetku:
Prenájom Nebytových priestorov je riešený verejným ponukovým konaním
zverejňovaným prostredníctvom informačných médií ako RVTV , KID , Informačný
portál mesta , oznamom na vývesnej tabuli MsÚ ,oznamom na všetkých vstupných
vchodoch objektu OKC a osobnými kontaktmi.

3. Systém obsadzovania voľných pracovných pozícií :
Je v spoločnosti riešený výberovým konaním vrátane pozície prokuristu. Voľná
pracovná pozícia je

oznámená v regionálnych v informačných médiách , resp.

riešená v spolupráci s Úradom práce soc. vecí a rodiny v Rožňave.

4. Forma obstarávania :
Realizácia obstarávania v prípade dodávateľských prác sa deje ponukovým konaním
a výberom dodávateľa podľa stanovených kritérií pre to – ktoré obstaranie.
Obstaranie drobného tovaru pre bežnú činnosť sa deje porovnávacou metódou ceny
a parametrov výrobku..

5 Poskytovanie informácií :

Správa o bežnej činnosti spoločnosti nie je mimoriadnym spôsobom zverejňovaná ,
je poskytovaná na zasadnutiach orgánov spoločnosti a vo výročných správach
spoločnosti. Informácie o hospodárení sa nezverejňujú.
Ostatné , bežné informácie pre občanov a užívateľov spoločnosťou poskytovaných
služieb ( činnosť parkovísk ) sú zverejňované prostredníctvom RVTV príp. KID.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1.Pri

predaji, prenájme nehnuteľností , verejnom obstarávaní

voľných pracovných miest postupovať

podľa schválených

a obsadzovaní

smerníc pre mesto

Rožňava a v spolupráci s mestom Rožňava tieto informácie aj zverejňovať.
2. Prijať

etický

kódex

zamestnanca mesta Rožňava aj v organizáciách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
3. Zverejňovať pravidelne raz ročne

výročné

správy o hospodárení spoločností

s 100% majetkovou účasťou mesta.
4. Na internetovej stránke mesta v sekcii mestské organizácie

doplniť túto časť

o ďalšie informácie ( rozpočet, výročná správa ...)

M/ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Jedným zo základných formálnych regulačných nástrojov, ktorým sa riadi
verejné obstarávanie je zákon o verejnom obstarávaní. Jeho cieľom je vytvorenie
prostredia, ktoré umožní verejnú kontrolu pri rozhodovaní o alokácii verejných
prostriedkov a zabezpečí rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov o verejné
zákazky.
Vytvorenie konkurenčného prostredia by tak malo umožniť optimálny výber
predmetu obstarávania (jeho najvýhodnejšiu cenu a najlepšiu kvalitu). Podmienkou
aby takto obstarávanie fungovalo musí byt dodržiavanie relevantných právnych
predpisov.

Verejné obstarávanie predstavuje nákupy tovarov, služieb a prác. V rámci
nákupov
dochádza k nakladaniu s verejnými zdrojmi, pričom ide o značnú časť verejného
rozpočtu.

Platí, že rozhodovanie o nakladaní s verejnými zdrojmi by malo byť

transparentné a verejne kontrolovateľné.

Súčasný stav v meste Rožňava:

Mestský úrad nemá zriadený organizačný útvar pre verejné obstarávanie. Na
mestskom úrade pracujú 2 zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu o odbornej
spôsobilosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. Tieto osoby vykonávajú činnosť
verejného obstarávania v rámci svojej pracovnej náplne. Verejné obstarávanie
vykonáva Mestský úrad vo vlastnej réžii svojimi zamestnancami a to aj pre svoje
organizácie. Prax ukazuje, že takáto dôležitá oblasť činnosti samosprávy by mala byť
organizačne samostatne riešená, vyčlenená ako samostatné pracovisko MsÚ.
Mesto vydalo svoju smernicu o verejnom obstarávaní, ktorej hlavnou časťou je
rozpis práv a povinností zamestnancov mestského úradu pri verejnom obstarávaní
ako aj celý proces verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných , podlimitných,
podprahových a zákaziek s nízkou hodnotou.

Mesto má zriadenú svoju internetovú stránku, nie je v nej však zatiaľ
samostatná časť,venovaná verejnému obstarávaniu. Internetová stránka zahrňuje
zverejňovanie úradnej tabule mesta, kde sa okrem iného zverejňuje oznamovanie
vyhlásenia prípadov podprahového verejného obstarávania (ktoré sa nezverejňuje vo
Vestníku verejného obstarávania, vydávaného Úradom pre verejné obstarávanie).

Pravidelne sa nevedie ani zoznam prípadov verejného obstarávania.
Nemožno preto posudzovať väzbu prostriedkov vynaložených na ukončené prípady
verejného obstarávania s výdavkami z rozpočtu, určenými príslušnými položkami
rozpočtovej a účtovnej osnovy jednotlivo ani celkom. Porovnanie a analýza
analogických vynaložených prostriedkov podľa rozpočtu a podľa verejného
obstarávania sa nikdy nevyhotovovala, čo sa v budúcnosti môže realizovať.

Poskytnutie takýchto informácií (počty a ceny ukončených prípadov za rok, v
členení podľa druhov, metód a predmetov obstarávania) by bolo treba znovu
vyhľadať doklady o všetkých ukončených prípadoch obstarávania a sumarizovať ich.

Konzultované

prípady

verejného

obstarávania

dodržujú

postupy

a dokladovanie požadované podľa zákona o verejnom obstarávaní a potvrdzujú
kvalifikované vykonávanie danej činnosti aj odbornú kvalifikáciu výkonných
zamestnancov.
Mesto má bežné vzory vyhlásenia členov komisií pre vyhodnocovanie ponúk o
konfliktu záujmov a používa ich pri každom verejnom obstarávaní v zmysle zákona.
Racionálne sa pri tom využívajú vzory jednotlivých dokumentov verejného
obstarávania (oznámenie o vyhlásení, časti súťažných podkladov, oznámenie o
výsledku hodnotenia ponúk), odvodené od preverených predchádzajúcich prípadov.
Jednotlivé doklady sa spracúvajú na počítačoch a ukladajú sa v pamäti
počítača. To je však jediný spôsob elektronizácie verejného obstarávania aj keď
odborní zamestnanci absolvovali školenia o elektronickom verejnom obstarávaní a
majú príslušné atestácie.
Mesto zatiaľ využilo v dvoch

prípadoch elektronickú aukciu, ktorá bola

vykonaná dodávateľskou firmou, nakoľko mesto nevlastní

programové vybavenie

pre vedenie, riadenie a evidenciu verejného obstarávania, vrátane úvahy o prepojení
prípadného

informačného

systému

mesta

(najmä

v

časti

plán,

rozpočet,

hospodárenie a účtovníctvo) s informačným systémom verejného obstarávania.

Slabé miesta v oblasti verejného obstarávania

Jednou z oblastí, ktorá si vyžaduje pomerne komplexnú reguláciu celého
procesu je systém verejného obstarávania.
Verejné obstarávanie je získavanie spotrebných alebo investičných tovarov
alebo služieb, prác a je definované pre naše účely ako príprava, uzatvorenie a
realizácia zmlúv na služby.

Nepokrýva len výber zmluvného partnera a podpis

zmluvy medzi dvomi stranami, ale je to celý širší
úkonov od

prípravy, cez

proces zahŕňajúci

množstvo

implementáciu až po administráciu zazmluvnených

služieb. Je to zmluva medzi firmami (odbormi,

jej organizačnými zložkami,

agentúrami) (verejnými alebo súkromnými) alebo jednotlivcami.

Mesto Rožňava nemá k dispozícii základnú štatistiku vyhodnocujúcu verejné
obstarávanie za ostatné roky. Nespracúva ročný plán verejného obstarávania
a nemá vypracovanú elektronizáciu postupov verejného obstarávania. Mesto
nepožiadalo o audit verejného obstarávania, a to ani k výsledkom verejného
obstarávania ani k plánu verejného obstarávania. Mesto nezverejňuje na svojej
internetovej stránke výzvy na predkladanie ponúk na zákazky s nízkou cenou.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti
1./ Zverejniť na internetovej stránke mesta samostatnú časť na verejné
obstarávanie,
2/ Na danej stránke zverejniť dostupnosť faktúr a zmlúv s dodávateľmi. A
prehľad jednotlivých prípadov obstarávania.
3/ Využívať možnosti racionalizačných opatrení systému verejného obstarávania
( ako sú elektronizácia základných
výsledkov,

postupov, plánovanie a vyhodnocovanie

zjednodušenie podprahového obstarávania, elektronická aukcia a

obstarávanie podľa

rámcových zmlúv.

4/ Do verejného obst. umožniť prístup len tým subjektom, ktoré majú zavedený
etický kódex, zaväzujúci daný subjekt a jeho zamestnancov k dodržiavaniu prísnej
protikorupčnej politiky
5/ Vytvoriť tzv. systém „čínskeho múru“ a to tak, aby počas jednotl. fáz VO mali
zodpovednosť za zadávanie zákazky, hodnotenie ponúk, výber dodávateľa, kontrolu
realizácie rôzni zamestnanci – vylúčiť možnosť jedného (toho istého) zamestnanca
zasahovať do viacerých fáz VO.
6/ Riadiť a realizovať proces verejného obstarávania aj v organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
7/

Využívať elektronické verejné obstarávanie dodávateľskou formou, alebo

nákupom softvéru.
8/ Na „oslovenie“ potenciálnych účastníkov k účasti na verejnom obstarávaní
okrem úradnej tabuli využívať aj internetovú stránku mesta.

9/ Návrh odporúčaní na zlepšenie stavu verejného obstarávania v meste
Rožňava

Vzhľadom na vyššie uvedené sa prekladá vedeniu mesta Rožňava návrhy
konkrétnych nástrojov

na

zvýšenie

transparentnosti

verejného

obstarávania

v tomto meste.
Hlavným

cieľom

racionalizácie

a zjednodušenie

výkonu

verejného

a zabezpečenie

transparentnosti

postupu

obstarávania

informácií

o

je

profesionálne

pri

jeho

vyššej

verejnom

zlepšenie
účinnosti

obstarávaní.

Predchádzanie možnosti korupcie a klientelizmu.

1- elektronizácia
Doklady verejného obstarávania sa spracúvajú na počítačoch. Cieľom je, aby dáta
potrebné pre spracovanie dokladov boli naďalej starostlivo archivované v jednotnej
dátovej základni prístupnej on-line a v potrebnom rozsahu sa prenášali do všetkých
podkladov, kde sa vyskytujú, a ďalej sa potom spracovávali podľa algoritmov
príslušných dokladov. Ide napríklad o podklady pre mestský rozpočet, plány
verejného obstarávania, oznámenia, hodnotenia a i. Dobre vypracovaný projekt a
jeho softvérové zabezpečenie umožní vytvoriť nielen základný poriadok pre výkon
prípadov verejného obstarávania, ale aj automatické, prakticky bezpracné vytváranie
podkladov

pre

evidenciu,

analýzy a prehľady pre efektívne riadenie celého

procesu.

2- elektronická aukcia
Elektronická aukcia predstavuje vyššiu úroveň súťaže medzi uchádzačmi, ktorí splnili
podmienky účasti na súťaži a v on-line konaní sa dozvedia svoju aktuálnu pozíciu a
môžu zlepšovať svoje plnenie súťažných kritérií až do predloženia ponuky, ktorá už
nie je prekonaná. Tento jednoduchý postup prináša vysoký hospodársky efekt nad
rámec bežným spôsobom dosiahnutého výsledku.

3- rámcové zmluvy a spoločné obstarávanie
Obstarávanie rámcových zmlúv je výhodné najmä pri takých tovaroch, ktorých
kvalitatívna charakteristika je jednoduchá, sú dostupné bežne na trhu a ich nákup sa
často opakuje. Zmluvám treba venovať pozornosť po stránke hospodárskej aj etickej

(aby nedošlo k monopolizácii dodávok), jasne stanoviť postupy, pravidlá právomoci a
zodpovednosti obstarávateľov, ako aj evidenciu a kontrolu ich činnosti. Logiku musí
mať aj vhodný výber spoluobstarávateľa: spojenie na teritoriálnom princípe,
funkčnom princípe alebo pri významnej jednorazovej špeciálnej zákazke.

4- plány a prehľady výsledkov verejného obstarávania
Projekt elektronizácie činnosti umožní vytvárať podklady pre systémové riadenie a
kontrolu verejného obstarávania mesta. Ide o plány vo väzbe na rozpočet mesta, o
evidenciu všetkých prípadov verejného obstarávania (nadlimitného, podlimitného,
podprahového aj obstarávania s nízkou cenou), o ich analýzu a spracovanie správ o
ich stave a výsledkoch. Tieto údaje budú zverejňované a podrobované profesionálnej
aj občianskej kontrole.

5- zverejňovanie na internetovej stránke mesta
V rámci reorganizácie stránky mesta je potrebné vytvoriť samostatnú časť venovanú
verejnému obstarávaniu, a to s informačným poslaním, ale aj ako podklad pre
postupnú elektronizáciu verejného obstarávania. V informačnej oblasti ide o
napĺňanie princípu transparentnosti, čiže zverejňovania maximálneho prípustného
rozsahu informácií o verejnom obstarávaní (t.j. zverejňovanie smerníc, plánov,
auditov, etického kódexu, paktov integrity, oznámení, ustanovení komisií pre
hodnotenie ponúk, riešení žiadostí a ich výsledkov atď.) ako výzvy na občiansku
kontrolu a o prezentáciu a obhajobu korektných postupov mesta pri
verejnom obstarávaní.

6- nezávislé audity verejného obstarávania
Internú profesionálnu a občiansku (v nej zahrnutú aj mediálnu) kontrolu verejného
obstarávania dopĺňajú nezávislé audity ročných plánov verejného obstarávania
(zamerané na väzbu s rozpočtom mesta), ročné výsledky verejného obstarávania a
výročná správa o stave verejného obstarávania. Ich prezentácia na internetovej
stránke mesta preukazuje ich pravdivosť a zvyšuje kvalifikovanú autoritu mesta.

7- etický kódex verejného obstarávania
Existuje všeobecný etický kódex verejnej správy, etický kódex volených funkcionárov
mesta a pracovníkov mestského úradu. Odporúča sa vypracovať a vyhlásiť (a

zverejniť na internetovej stránke) etický kódex verejného obstarávania platný a
záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného obstarávania.

8- pakty integrity
Pre významné prípady verejného obstarávania sa okrem odvolania na etický kódex
dopĺňajú

súťažné

podklady

samostatným

paktom

integrity,

teda

dohodou

akceptovanou a podpísanou aktérmi daného prípadu, ktorá obsahuje zásady
korektného a protikorupčného správania všetkých zainteresovaných tak zo strany
verejného obstarávateľa, ako aj uchádzačov.

N/ PRIDEĽOVANIE BYTOV

Súčasný stav v meste Rožňava:

Bytová politika Nájomné byty – Družba

Družba I., II. – do užívania 60 bytov v roku 2008
Družba III., IV. – do užívania 60 bytov v roku 2010
Družba V., VI.,VII. – spolu 90 bytov vo výstavbe, ukončenie predpokladané r. 2011

Pri prideľovaní bytov sa postupuje podľa „VZN Mesta Rožňava o podmienkach
prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených
s podporou štátu“.

Podmienky pre vytvorenie zoznamu žiadateľov
1. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomných bytov vedie Mestský úrad
v Rožňave,

odbor

prenajímateľ).

sociálnych

vecí

a bytovej

politiky

(ďalej

len

2. Informácie o podaní žiadostí a podmienkach prideľovania nájomných bytov
podáva prenajímateľ. Prenajímateľ vydáva záujemcom potrebné tlačivá
a kontroluje správnosť a úplnosť dokladov potrebných na podanie žiadosti.

3. Žiadateľ je do zoznamu zaradený v prípade, ak splní nasledujúcu
podmienku:
-

mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu1 neprevyšuje
trojnásobok životného minima2 vypočítaného pre žiadateľa a osoby,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa pritom
vypočíta z príjmu3 za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal

-

mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne, sa po odrátaní nájomného (nájomné) musí
minimálne

rovnať životnému minimu. Mesačný príjem sa pritom

vypočíta z príjmu4 za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal. Uvedená podmienka minimálneho príjmu sa nevzťahuje na
občanov,

ktorí

sú

nájomníci,

resp.

budúci

nájomníci

v bezbariérových bytoch a sú osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu, t.j. ide o občana so zdravotným postihnutím uvedeným
v prílohe č. 1 Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

- ide o mladú rodinu, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň
jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov
veku a spĺňa podmienku príjmu podľa tohto bodu.

1

§3 zákona NR SR č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§2 zákona NR SR č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3
§5 zákona NR SR č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
§5 zákona NR SR č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2

4. Uprednostňujú sa žiadatelia, ktorí vedia preukázať trvalý pobyt minimálne
1 rok na území mesta Rožňava a nie sú nájomníkmi alebo vlastníkmi bytu,
rodinného domu, nie sú stavebníkmi rodinného domu alebo bytu a nie sú
schopní sami si riešiť bytovú situáciu.

5. V prípade ak mesto k možnému dňu obsadenia bytov nebude mať
dostatočný počet žiadateľov spĺňajúcich dobu minimálne 1 rok bývania na
území

mesta,

mesto

podľa

posúdenia

a dodržania

podmienok

poskytovania dotácie a výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja obsadí byt iným žiadateľom.

6. Prenajímateľ

na

základe

kontroly

správnosti

a úplnosti

údajov

v žiadostiach, vytvorí zoznam žiadateľov.

7. Prenajímateľ tiež zostaví osobitný zoznam žiadateľov na byty, ktorí spĺňajú
podmienky podľa osobitného predpisu5.

8. V prípade, ak žiadateľ odmietne súčinnosť pri poskytovaní údajov, resp.
poskytne neúplné a nepravdivé údaje v žiadosti alebo v prílohách k nej,
prenajímateľ takéhoto žiadateľa vyradí zo zoznamu žiadateľov.

9. Ustanovenie bodu 3 tohto paragrafu sa nepoužije, ak:
a) prenajímateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá je občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím uvedeným v osobitnom predpise7 a ktorej mesačný príjem
neprevyšuje štvornásobok životného minima,
b) prenajímateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské,
ekonomické

a sociálne

potreby

mesta

Rožňava,

najmä

školské,

kultúrne,

zdravotnícke a bezpečnostné a fyzickej osobe užívajúcej nájomný byt vrátený
oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov8 a táto fyzická osoba nemá
5

§4 zákona NR SR č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
príloha č. 1 Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania
8
napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov
9
zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7

zabezpečené bývanie, pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže
presiahnuť 10 % bytov, najmenej však 1 byt, alebo
c) prenajímateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí
s vytváraním

nových

pracovných

miest

v území

a obstaranie

bytov

súvisí

9

s realizáciou významnej investície , pričom však podiel takto prenajatých bytov
nemôže presiahnuť 40% bytov.

Podmienky pre vytvorenie poradovníka žiadateľov

1. Zo zoznamu žiadateľov predloženého prenajímateľom sa zostaví návrh
poradovníka. Zostavením návrhu poradovníka je poverená Komisia sociálna,
zdravotná a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave. Pri zostavení
návrhu poradovníka sa berie ohľad na časové poradie evidovaných žiadostí
a splnenie kritérií, podľa tohto nariadenia, ktoré bude zverejnené spôsobom
v meste obvyklým (webová stránka mesta, Rožňavské listy, úradná
tabuľa). V prípade, že počet žiadateľov bude vyšší ako je počet bytov, komisia
vypracuje a zverejní ďalšie kritéria na prideľovanie bytov.

2. Poradovník žiadateľov o byty schvaľuje primátor mesta.

3. Schválené znenie poradovníka žiadateľov o nájomné byty sa zverejní na
úradnej tabuli mestského úradu v Rožňave.

KRITÉRIÁ pre prideľovanie bytov – Družba

Dňa 9. 12. 2008 Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave uznesením
č. 16/2008 odporučila nasledovné kritériá pre predeľovanie bytov:

1. Žiadateľ je trvale bytom v Rožňave minim. 1 rok (podľa § 2, ods. 4 VZN mesta
Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre
obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu)

2. Žiadateľ alebo manžel/manželka je ku dňu podpísania nájomnej zmluvy
mladší ako 35 rokov (podľa Výnosu Ministerstva výstavby a region. rozvoja
SR č. V-1/2007), ktorý má:
-

maloleté deti

-

má manžela/manželku alebo druha/družku

-

slobodní

3. Ostatní žiadatelia (nad 35 rokov) podľa došlých žiadostí

Bytová politika - ostatné byty

A/ Byty v odpredaných bytových domoch – spolu 3 byty
Byty s nižším štandardom – spolu 74 (Rožňavská Baňa, Zlatá 10, Rožňava- Sever)
Malometrážne byty – spolu 72 (Jovická ul.)
Nájomné byty – spolu 12 bytov (Šafárikova 101)

Pri prideľovaní bytov sa postupuje podľa „VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava“.

Žiadosti o pridelenie bytu a ich evidencia

1. Občan, s trvalým pobytom v meste Rožňava, za účelom riešenia svojich bytových
problémov, má právo podať si žiadosť o pridelenie bytu na mestskom úrade
v Rožňave.
2. Žiadosť musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená a vlastnoručne
podpísaná.
3. Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky mestského úradu Rožňava vyzve občana
k vyplneniu Dotazníka k žiadosti o pridelenie bytu (ďalej len dotazník). Uchádzač je
povinný uviesť všetky požadované údaje pravdivo.
4. Príslušný odbor mestského úradu v Rožňave po vyplnení dotazníka zaeviduje
žiadosť do zoznamu uchádzačov o pridelenie bytu, ktorý sa priebežne aktualizuje.
5. Žiadosti o prenájom obecného bytu sa evidujú počas 12 mesiacov odo dňa
predloženia (do podateľne mestského úradu v Rožňave) kompletne vyplneného

dotazníka. Po uplynutí tejto doby občan údaje v dotazníku aktualizuje, v opačnom
prípade je žiadosť z evidencie vyradená.

Určenie nájomníka
1. Každá žiadosť o pridelenie bytu je posúdená komisiou sociálnou, zdravotnou
a bytovou mestského zastupiteľstva v Rožňave.
2. Komisia, ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva,
odporúča primátorovi mesta posúdené žiadosti na pridelenie bytu.
3. Primátor mesta vo výnimočnom prípade môže prideliť byt pod bodom B) a C),
ktoré tvoria prílohu tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta, bez prejednania
v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej mestského zastupiteľstva, a to najviac na
dobu určitú – 3 mesiace. Komisia sociálna, zdravotná a bytová je o tejto skutočnosti
dodatočne informovaná na svojom zasadnutí. Takáto právomoc môže vzbudzovať
podozrenie na vznik možnej korupcie.
4. Ak určený nájomník bezdôvodne odmietne ponúkaný byt, prípadne do 14 dní
neuzavrie nájomnú zmluvu, určený nájomník stráca právo na ďalší byt a zároveň
bude vyradený zo zoznamu uchádzačov o pridelenie bytu.
5. Nájomná zmluva na byt sa uzatvára vždy na dobu určitú, a to najviac na 1 rok.
V prípade, že nájomca má uhradené nájomné a služby spojené s užívaním bytu,
nájomná zmluva sa predĺži na tú istú dobu určitú. Nájomná zmluva sa predĺži aj v
prípade, že nájomca má uzatvorený splátkový kalendár na vzniknuté nedoplatky
súvisiace

s nájmom

bytu

a dodržiava

ho.

V opačnom

prípade

je

žiadosť

posudzovaná v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej mestského zastupiteľstva
v Rožňave.

Kritéria na pridelenie bytu
1. Byty uvedené pod bodom A) - byty v odpredaných bytových domoch sa po
uvoľnení predávajú formou aukcie. Podmienky aukcie sú osobitne schvaľované
v mestskom zastupiteľstve v Rožňave a čas konania aukcie je zverejnený na úradnej
tabuli mestského úradu v Rožňave.
2. Žiadosti o pridelenie bytov pod bodom B) – byty osobitného určenia
(malometrážne byty), sú posudzované v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej

mestského zastupiteľstva v Rožňave. Komisia pri posudzovaní žiadostí o pridelenie
bytu prihliada najmä na to, či je :
- žiadateľ trvale bytom v Rožňave a na dĺžku trvalého pobytu v Rožňave
- žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu na základe predloženej správy
ošetrujúceho lekára
- je starší ako 60 rokov a poberá starobný dôchodok
- nemá vlastný byt
- má vyplatené záväzky voči mestu (najmä poplatky za komunálny odpad, daň)
- žiadateľ uvoľní obecný byt pre potreby mesta
Prideľovanie bytov na 4. poschodí (vzhľadom na to, že tu nie je výťah) komisia
prehodnocuje osobitne.
3. Žiadosti o pridelenie bytov pod bodom C) – byty s nižším štandardom sú
posudzované v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej mestského zastupiteľstva
v Rožňave. Komisia pri posudzovaní prihliada najmä na tieto skutočnosti:
- žiadateľ má trvalé bydlisko v meste Rožňava minimálne 1 rok
- sociálnu a bytovú situáciu žiadateľa
- má vyplatené záväzky voči mestu (najmä poplatky za komunálny odpad, daň)
4. Žiadosti o pridelenie bytov pod bodom D) – nájomné byty na Ul. Šafárikovej č.
101 sú posudzované v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského
zastupiteľstva v Rožňave. Komisia pri posudzovaní

prihliada najmä na tieto

skutočnosti:
-

žiadateľ má trvalé bydlisko v meste Rožňava minimálne 2 roky

-

má vyplatené záväzky voči mestu (najmä poplatky za komunálny odpad, daň)

-

priemerný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne, sa po

odrátaní nájomného a služieb spojených

s bývaním musí rovnať minimálne životnému minimu. Priemerný príjem sa
počíta z čistého príjmu za 3 mesiace pred podaním žiadosti
-

uprednostňujú sa žiadatelia s maloletými deťmi

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú – maximálne 1 rok po zaplatení
garančnej zábezpeky vo výške 1.161,79 € (35.000,- Sk) na 2-izbový byt a 829,85 €
(25.000,- Sk) na 1-izbový byt. Garančná zábezpeka slúži na úhradu vzniknutých
nedoplatkov

na

nájomnom

a službách

spojených

s bývaním

a prípadného

poškodenia bytu. V prípade, ak nájomca skončí nájomný pomer z akéhokoľvek
dôvodu, garančná zábezpeka sa vráti nájomcovi.

V mimoriadnych, zreteľa hodných prípadoch, môže komisia predĺžiť termín zaplatenia
garančnej zábezpeky na dobu do 6 mesiacov po pridelení bytu.

Nájomná zmluva sa predĺži na tú istú dobu určitú len v prípade, že nájomca má
uhradené nájomné a služby spojené s užívaním bytu a záväzky voči mestu
(komunálny odpad, daň).
Nájomná zmluva na 2-izbový byt, ktorý bol uznesením mestskej rady v Rožňave č.
259/2008 vyčlenený pre Spoločnosť ľudí dobrej vôle so sídlom v Košiciach, sa po
uplynutí doby nájmu po 1. roku predĺži na dobu určitú – 4 roky (t.j. od 19.1.2010 do
18.1.2014).

Bytová politika - Formuláre a tlačivá zverejnené na internete:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o prenájom nájomného bytu – Šafárikova 101
Žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu
Žiadosť o pridelenie obecného bytu s nižším štandardom
Žiadosť o prenájom nájomného bytu Družba I-VII.

Informácia pre žiadateľov o nájomné byty Družba – kritéria na prideľovanie bytov
Vybavenie bytov Družba V.-VII. a výška nájomného a finančnej zábezpeky
Ďalšie informácie zverejňované na stránke mesta a úradnej tabuli:
Poradovník náhradníkov na nájomné byty Družba I.-VII. – mesačne je aktualizovaný
na základe odporúčania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Novelizovať platné VZN o prideľovaní bytov – novela by mala riešiť väčšiu kontrolu
dodržiavania nájomných zmlúv, zvážiť prideľovanie nájomných bytov osobám, ktoré
vlastnia nehnuteľnosť /byt, dom/, zvážiť úpravu garančného fondu /znížiť/.
2. Zvážiť právomoc primátora mesta na prideľovanie bytov mimo predchádzajúceho
súhlasu príslušných orgánov mesta.

O/ POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SOCIÁLNEJ POMOCI MESTOM
ROŽŇAVA A INÝMI POSKYTOVATEĽMI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Poskytovanie

sociálnych služieb mestom Rožňava a inými poskytovateľmi

sociálnych služieb

Súčasný stav v meste Rožňava:
Mesto Rožňava podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v rámci
svojej pôsobnosti rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu voči občanom mesta,
ktorí si riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia,

nepriaznivého

zdravotného

stavu

alebo

z dôvodu

dovŕšenia

dôchodkového veku.
Medzi druhy sociálnych služieb spadá aj poskytovanie opatrovateľskej služby
fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Rožňava priamo v domácnosti alebo
v zariadení opatrovateľskej služby. Uvedené sociálne služby mesto zabezpečuje
prostredníctvom svojich zamestnancov. Ak mesto nemôže poskytnúť opatrovateľskú
službu zabezpečí poskytovanie tejto služby u iného verejného alebo neverejného
poskytovateľa sociálnej služby, ak s tým fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí.

Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa poskytuje
nevyhnutná starostlivosť na určitý čas do doby trvania podmienok pre poskytovanie
opatrovateľskej služby.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:

Opatrovateľskú službu možno poskytovať fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.
Odkázanosť fyzickej osoby mesto zisťuje lekárskou a

sociálnou posudkovou

činnosťou. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku mesto vyhotoví posudok o
odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu. Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu môže fyzická osoba podať mestu písomnú žiadosť o uzavretie zmluvy
o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Rozsah

úkonov

sebaobsluhy,

úkonov

starostlivosti

o domácnosť

a základných sociálnych aktivít na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje
mesto v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa
prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateľská

služba

sa poskytuje v domácnosti fyzickej osoby v

pracovných dňoch v pracovnej dobe spravidla od 7,30 hod. - do 15,30 hod.
prostredníctvom

opatrovateľov, s ktorými

mesto uzatvára

pracovnú zmluvu.

Začiatok a koniec pracovného času v jednotlivých dňoch si môže opatrovateľ zvoliť
sám v súlade s potrebami opatrovanej osoby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
odľahčovacej
služby,

s výnimkou

- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

- u ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou
chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu:

Úhradu

za opatrovateľskú službu

uhrádza na základe

v kalendárnom mesiaci fyzická osoba

rozsahu poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov

starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na 21
pracovných dní, respektíve 30 kalendárnych dní v mesiaci.
Stanovenú úhradu fyzická osoba platí v súlade s §

72 a 73 zákona

o sociálnych službách podľa svojho príjmu a majetku, a preto je fyzická osoba
povinná mestu písomne preukázať výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením
preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, resp. zmeny vo výške príjmu, úspor a
zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu
službu.
Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na manžela, manželku, deti, rodičov
alebo osoby, ktoré majú voči žiadateľovi o sociálnu službu vyživovaciu povinnosť.
Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani ďalším osobám a fyzická osoba

zomrie,

nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa
uplatňuje v konaní o dedičstve.
Na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby je fyzická osoba
povinná mesačne platiť úhradu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
formou priamej platby do pokladne mestského úradu v Rožňave.

Úhrady za sociálnu službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
a podmienky platenia za sociálnu službu sú premietnuté vo Všeobecnom záväznom
nariadení o poskytovaní

starostlivosti a o spôsobe určenia úhrady a spôsobe

platenia úhrady za opatrovateľskú službu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Rožňave. Toto VZN je
verejne prístupné na internetovej stránke mesta www.roznava.sk

Opatrovateľskú službu v meste Rožňava môžu poskytovať aj iní neverejní
poskytovatelia, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby požiada mesto
v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Medzi neverejných poskytovateľov poskytujúcich opatrovateľskú službu na
území mesta Rožňava patrí Slovenský Červený kríž a Diecézna Charita.
Mesto Rožňava v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a poskytuje sociálnu službu aj
v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Sociálne služby v
tomto zariadení s kapacitou 5 miest

sa zabezpečujú ambulantnou formou

prostredníctvom jedného zamestnanca mesta Rožňava počas pracovných dní, a to
na

základe

právoplatného

rozhodnutia

o odkázanosti

na

sociálnu

službu.

Posudzovanie o odkázanosti na sociálnu službu prebieha obdobne ako pri
opatrovateľskej službe.
V zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom sa poskytujú sociálne služby
na určitý čas, a to nasledovne :

-

pomoc

pri

odkázanosti

na

pomoc

inej

fyzickej

osoby

pri

úkonoch

sebaobsluhy(zaopatrenie), - sociálne poradenstvo
- stravovanie podľa potreby
- záujmová činnosť, ktorá zahŕňa kultúrnu a spoločenskú činnosť zameranú na
rozvoj
schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby

Úhrady za sociálnu službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
a podmienky platenia za sociálnu službu sú premietnuté vo Všeobecnom záväznom
nariadení o poskytovaní

starostlivosti a o spôsobe určenia úhrady a spôsobe

platenia úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Rožňave. Toto VZN je verejne
prístupné na internetovej stránke mesta www.roznava.sk

Vzhľadom na nízku kapacitu zariadenia a v dôsledku prirodzeného úbytku občanov
v zariadení opatrovateľskej služby ako napr. úmrtie, umiestnenie do iných zariadení
sociálnych služieb s celoročným pobytom, je toho času obsadenosť zariadenia
nulová. To znamená, že je päť voľných miest.
V rámci informovanosti občanov mesta o činnosti tohto zariadenia je na
webovej stránke mesta publikovaný dlhodobý oznam. Zároveň bol publikovaný aj
článok v Rožňavských listoch, ktoré boli distribuované

do každej domácnosti

v meste Rožňava.

Informácie o počte prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2010 :

Poskytovateľ –
mesto
Rožňava

I.

II.

III.

IV.

V.

61

60

58

56

55

45

44

43

42

42

Počet
opatrovaných
osôb
Počet
opatrovateľov

Poskytovateľ
–

Diecézna

Charita

I.

II.

III.

IV.

V.

3

3

3

3

3

opatrovateľov 2

2

2

2

2

Počet
opatrovaných
osôb
Počet

Poskytovateľ
–

SČK

Rožňava

I.

II.

III.

IV.

V.

5

5

5

5

5

opatrovateľov 5

5

5

5

5

Počet
opatrovaných
osôb
Počet

Ako vybaviť poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti alebo v zariadení
opatrovateľskej služby s denným pobytom:

Žiadateľ alebo iná poverená osoba môže vyzdvihnúť príslušné tlačivá v kancelárii 1.
kontaktu alebo na internetovej stránke www.roznava.sk – sekcia „OBČAN“ –
FORMULÁRE A TLAČIVÁ“

Vzhľadom k tomu, že celý proces vybavovania je zdĺhavý, je na žiadateľovi,
aby

v dostatočnom predstihu

požiadal o posúdenie odkázanosti na príslušnú

sociálnu službu. Nakoľko lehota vybavovania posudkovej činnosti je 30 dní + 30
dňová lehota sa vzťahuje na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o sociálnej
odkázanosti.
Až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia žiadateľ, ak má naďalej
záujem o poskytovanie alebo zabezpečenie príslušnej sociálnej služby si môže podať
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej mesto
poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní sociálnej služby a o úhradách za
poskytované služby žiadateľ získa aj priamo v kancelárii referentky opatrovateľskej
služby na mestskom úrade na I.poschodí č.dv.103.

Poskytovanie sociálnej pomoci mestom Rožňava

Pôsobnosť mesta Rožňava (ďalej len mesto) v oblasti sociálnej pomoci
vymedzuje zákon č. 448/1998 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení
neskorších predpisov a so zákonom 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení
neskorších zmien a doplnkov s priamou väzbou na zákon č. 601/2003 Z.z. o
životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov, 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mesto, s cieľom zmierňovať za aktívnej účasti občana, jeho hmotnú alebo
sociálnu núdzu, vytvára zdroje finančných prostriedkov pre oblasť sociálnej pomoci a
ich výšku každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Výška
finančných prostriedkov určených na sociálnu pomoc občanom mesta sa ustanovuje
s ohľadom na výšku rozpočtovaných príjmov.

Mesto:
1. rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi
2. poskytuje pomoc občanom v náhlej núdzi
3. organizuje spoločné stravovanie
4. zabezpečuje pohreb

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č.599/2003 Z.z
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca
dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
ošatenie, základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie
teleso, sporák, chladnička, práčka – ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu),
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné
náklady
Poskytovanie

dávky

a príspevkov

a poskytovanie

jednorazovej

dávky

v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa

s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným
pričinením. Za vlastné pričinenie sa považuje najmä vlastná práca, užívanie
vlastného majetku (podľa § 8 zákona č. 599/2003 Z.z.) a uplatnenie zákonných
nárokov (podľa § 9, odst. 2 zákona č. 599/2003 Z.z.)

2. Poskytnutie pomoci občanovi v náhlej núdzi
Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú
okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo
inou podobnou udalosťou, najmä

zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú

materiálnu pomoc. Pomoc v náhlej núdzi možno poskytnúť aj občanovi, ktorý
a) bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody,
b) občanovi, ktorého sociálna situácia je hodná osobitného zreteľa

Mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci, alebo pomoc
v náhlej núdzi na základe:
a) odporúčania príslušnej odbornej komisie maximálne do výšky 3-násobku
životného minima
b) na základe návrhu príslušného odboru MsÚ do výšky 66,39 € (2.000,- Sk)
c) na základe vlastného uváženia primátora mesta do výšky 165,97 € (5.000,Sk). Vo vyššej hodnote len vo výnimočných prípadoch, najviac však do výšky
3-násobku životného minima.

3. Organizovanie spoločného stravovania
Mesto organizuje pre občana (aj v mestských častiach – donáška) spoločné
stravovanie, ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorý
a) je poberateľom starobného dôchodku alebo
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie
Nepriaznivý zdravotný stav sa v tomto prípade považuje invalidita podľa
právoplatného rozhodnutia alebo posudku sociálnej poisťovne s mierou poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.

Mesto prispieva dôchodcom na spoločné stravovanie – obedy - podľa výšky
príjmu občana a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne:
-do životného minima

vo výške 0,83 €

(na 1 obed)
-nad životné minimum do 19,89 € (chápať sa bude do 19,91 €) vo výške 0,67 na 1
obed
-nad životné minimum od 19,92 € do 26,53 € (chápať sa bude do 26,55 € )
vo výške 0,50 na 1 obed
-Občania s príjmom nad životné minimum od 26,56 €

si hradia plnú výšku

stravnej jednotky.
Spoločné stravovanie sa poskytuje v jedálňach na základe prieskumu trhu. So
subjektami, ktoré poskytujú obedy pre občanov uvedených v ods. 1 uzatvára mesto
zmluvu o poskytovaní spoločného stravovania
Mesto poskytne príspevok na spoločné stravovanie pre občanov formou úhrady
faktúry subjektu, ktorý poskytuje spoločné stravovanie. Výška príspevku mesta za
obed sa prepočítava vždy pri zvyšovaní dôchodkov a pri zmene zákona o životnom
minime. Dôchodcovia uhradia rozdiel výšky stravnej jednotky a príspevku mesta.
Občan je povinný oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za obed
(napr. zvýšenie dôchodku).

4. Zabezpečenie pohrebu
Mesto na základe § zákona č.470/2005 Zb. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov ak nikto pochovanie nezabezpečil je povinné tak urobiť
mesto, v obvode ktorého došlo k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho
vyložené z dopravného prostriedku.
Mesto zabezpečí pohreb na základe oznámenia pohrebných služieb, ktoré:
a) nenašli žiadnych rodinných príslušníkov,
b) vyzvali rodinných príslušníkov a tí nie sú ochotní pohreb zabezpečiť
(túto skutočnosť pohrebné služby predložia písomne s menom,
dátumom narodenia, adresou rodinných príslušníkov).

Po zabezpečení pohrebu podľa uvedených mesto vymáha vynaložené
prostriedky na pohreb v dedičskom konaní prostredníctvom povereného právnika,
prípadne v občiansko-právnom konaní.
Žiadateľ alebo iná poverená osoba môže vyzdvihnúť príslušné tlačivá
podanie žiadostí

na

a na predloženie požadovaných dokladov v kancelárii 1. kontaktu

alebo priamo v kancelárii povereného referenta na mestskom úrade na I. poschodí
č. dv. 103.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1.Vypracovať smernicu pre poskytovanie všetkých druhov sociálnej pomoci občanom
mesta.
2.Zverejňovať zoznam občanom, ktorým bola soc. pomoc zo strany mesta
poskytnutá.

P/

ROZPOČTOVANIE

A

INFORMOVANIE

VEREJNOSTI

O DANEJ

PROBLEMATIKE

Súčasný stav v meste Rožňava:

Rozpočtovanie vykonáva Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov
Delí sa na oddelenie
- finančné
- miestnych daní a poplatkov.
I. Oddelenie finančné
v oblasti financovania a rozpočtu mestského úradu a školstva :
•

zostavovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a dva nasledujúce roky,

•

zostavovanie finančných plánov (krátkodobých, strednodobých, dlhodobých),

•

navrhovanie opatrení na zabezpečenie rozpočtu mesta,

•

navrhovanie zmien schváleného rozpočtu,

•

evidencia o schválených zmenách rozpočtu,

•

zabezpečenie finančného hospodárenia mestského úradu,

•

evidencia o prehľadoch plnenia schváleného rozpočtu, ktoré sa využívajú ako
podklad pre kontrolu, ekonomické analýzy a pre zostavenie návrhu rozpočtu a
finančných plánov v budúcich obdobiach,

•

príprava materiálov do odborných komisií, MR a MZ

•

styk s bankou, vyhotovovanie prevodných príkazov, šekov,

•

evidencia zostatkov v pokladni a na bankových účtoch

•

Fond rozvoja bývania, rezervný fond, sociálny fond

v oblasti učtárne
•

spracovanie komplexnej účtovnej agendy pri dodržiavaní správnosti,
úplnosti a včasnosti spracovania

•

komplexné vedenie podvojného účtovníctva za Mesto Rožňava ako účtovnú
jednotku

•

štvrťročné spracovanie finančných výkazov za mesto vrátane príspevkových
a rozpočtových organizácií

•

ročné spracovanie účtovných výkazov za mesto vrátane príspevkových
a rozpočtových organizácií

•

spracovanie konsolidovanej závierky za mesto

•

vypracovanie dokladovej inventarizácie účtov,
zhrnutie komplexnej inventarizácie majetku mesta

•

v oblasti účtovania pokladne
•

účtovanie príjmov a výdavkov cez hlavnú pokladňu - dane a poplatky,
správne poplatky, úhrady faktúr cez pokladňu, poskytovanie a zúčtovanie
preddavkov, splácanie pohľadávok, pôžičiek, finančných výpomocí a pod.
v oblasti účtovania bánk (bankových výpisov)

•

účtovanie príjmov a výdavkov cez bankové účty (bankové výpisy, šeky za DzN
a poplatky KO), príjmy a výdavky cez dotačné bankové účty (školstvo,
matrika,
sociálna pomoc, dotačné prostriedky na investičné akcie, príp. iné), účtovanie

príjmov
a výdavkov na fondových bankových účtoch mimo rozpočtu mesta
v oblasti účtovania interných dokladov
•

účtovanie spotreby stravných lístkov, spotreby PHM, opravné doklady,
rozúčtovanie
daní a ostatných poplatkoch (nárast a úbytok), účtovanie skladov (príjem
a výdaj), účtovanie o majetku mesta (nárast a úbytok) - pozemky, budovy prevody (zaradenie, vyradenie, nájom a pod.), vyrovnávanie účtov Fond
investičného majetku a Fond obežného majetku, delimitačné protokoly o
prevzatí majetku (aj pohľadávok a záväzkov), zúčtovanie parlamentných aj
komunálnych volieb, referendum a pod.

v oblasti hlavnej pokladne
•

vedenie pokladne,

•

účtovanie pokladne a kontrola správnosti zápisov v pokladničnej knihe

•

inkasovanie daní a poplatkov, správnych a ostatných poplatkov a ostatných

príjmov
•

odvod hotovosti do banky - denne,

•

nákup a výdaj cenín

v oblasti evidencie dodávateľsko-odberateľských faktúr
•

spracovanie komplexnej dodávateľsko-odberateľskej agendy,

•

vedenie samostatnej evidencie dodávateľských faktúr vrátane ich úhrad

•

vedenie samostatnej evidencie odberateľských faktúr vrátane ich úhrad,

•

účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr v účtovníctve,

•

evidencia došlých upomienok, urgencií a sledovanie ich úhrad,

•

vypracovanie dokladovej inventarizácie dodávateľských faktúr evidencie,

•

vypracovanie dokladovej inventarizácie odberateľských faktúr evidencie,

•

vyhotovovanie prehľadov o pohľadávkach a záväzkoch podľa lehoty
splatnosti, textu fakturácie, uhradených a neuhradených k určitému dátumu a
pod.

v oblasti evidencie prijatých dotácií a úverov
•

evidencia a účtovanie o príjme a čerpaní dotácií a grantov, sledovanie

zmlúv o dotáciách, grantoch z hľadiska správneho účtovania finančných
prostriedkov ,
•

zúčtovanie úrokov a bankových poplatkov a ich odvod pre poskytovateľa

dotácií,
•

evidencia o príjme a čerpaní, ako aj dodržiavanie podmienok úverových
zmlúv s finančnými inštitúciami (banky, fondy),

v oblasti evidencie cestovných náhrad
evidencia všetkých služobných ciest (domácich aj zahraničných) - Kniha

•

služobných ciest,
evidencia úhrad (likvidácie) cestovných príkazov,

•

v oblasti evidencie tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov (FRB, SF, CF,
RF)
•

navrhovanie a sledovanie tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov, ako aj
ich dodržiavanie:

v oblasti miezd :

•

spracovanie komplexnej mzdovej agendy,

•

komplexné vedenie mzdovej agendy pre zamestnancov Mesta Rožňava,

•

vyhotovenie výkazov pre inštitúcie v zmysle zákonov,

•

rozpísanie miezd do tabuľky, potrebné na zúčtovanie v účtovníctve,

•

spracovanie všetkých štatistických výkazov a vyhlásení (štvrťročné, ročné),

•

likvidácia štátnych dávok nemocenského poistenia,

•

vyplácanie prídavkov na deti,

•

výpočet nevyčerpanej dovolenky, počet dní nevyčerpanej dovolenky ku koncu
obdobia,

•

prehľad o čerpaní nadčasov,

•

spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia pre
všetkých zamestnancov osobitne,

•

vypracovanie dokladovej inventarizácie k mzdovej agende,

•

zdanenie, úhrada, kontrola dohôd o vykonaní prác a dohôd o pracovnej

činnosti
•

vyhotovenie potvrdení o príjme (aj pre bývalých zamestnancov),

•

korešpondencia s poisťovňami, súdmi pre potreby zrážok, potvrdení a iných
požiadaviek zamestnanca ale aj organizácie (napr. exekúcie, dohody o
zrážkach zo mzdy, pôžičky ...)

•

príprava podkladov pre rôzne kontroly

•

príprava podkladov k návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov,

•

vyhotovenie prehľadov plnenia mzdových prostriedkov podľa rôznych kritérií

v oblasti školstva
1. subjekty bez právnej subjektivity - materské školy a v rámci nich školské
jedálne
•

spracovanie účtovnej agendy úseku školstva u subjektov bez právnej
subjektivity t.j. MŠ, Š J pri MŠ,

•

vyhotovenie dokladovej inventarizácie účtov,

•

úhrady miezd a odvodov na úseku školstva ich následná kontrola a účtovanie
a čerpanie mzdových prostriedkov,

•

komplexná evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr týkajúcich sa MŠ
a Š J pri MŠ,

•

sledovanie úhrad platieb na bankových účtoch MŠ, ŠJ pri MŠ,

•

evidencia o plnení rozpočtu jednotlivých MŠ, ŠJ pri MŠ,

•

likvidácia cestovných príkazov na úseku školstva,

•

styk s bankou a s inštitúciami sociálneho zabezpečenia na úseku školstva,

•

evidencia zostatkov bankových účtov na úseku školstva,

•

spracovanie mimorozpočtových účtov týkajúcich sa MŠ a ŠJ pri MŠ,

•

sledovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu MŠ, ŠJ pri MŠ,

•

oboznamovanie príslušných subjektov o zmenách a termínoch, ktoré je
potrebné dodržiavať

2. subjekty s právnou subjektivitou (základné školy a v rámci nich školské
jedálne a CVČ, ZUŠ)

•

oboznamovanie príslušných subjektov o zmenách a termínoch, ktoré je
potrebné dodržiavať,

•

sledovanie dodržiavania podmienok dotačných zmlúv s ministerstvami,

•

sledovanie dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov od

Mesta,
•

sledovanie a evidencia plnenia schválených rozpočtov,

•

styk s metodickými pracovníčkami OU na úseku školstva,

•

oboznamovanie ďalších pracovníkov s prípadnými zmenami, týkajúcich sa na
úseku školstva

II. Oddelenie miestnych daní a poplatkov
zabezpečuje
•

výkon správy miestnych daní a poplatkov - evidencia a registrácia
daňových subjektov, ich vyhľadávanie, overovanie podkladov potrebných na
správne a úplné zistenie dane, vyrubovacie konanie, predpis dane, vydávanie
rozhodnutí v daňovom konaní, evidencia dane vrátane predkontácie a vedenia
analytického účtovníctva, daňová kontrola a ďalšie činnosti správcu dane v
súlade so zákonom č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Rožňava, konkrétne

•

-

daň z nehnuteľností,

-

daň za psa,

-

daň za užívanie verejného priestranstva,

-

daň za ubytovanie,

-

daň za predajné automaty,

-

daň za nevýherné hracie prístroje,

-

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

udeľovanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných hracích
prístrojov - evidencia

a registrácia poplatkových subjektov, overovanie podkladov na správne
vydanie rozhodnutí v správnom konaní, vydávanie rozhodnutí, predpis
poplatku, evidencia poplatku vrátane predkontácie a analytického účtovníctva,
výkon dozoru, súlade so zákonom 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov, zákonom č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní
•

evidenciu

a registráciu odvodu výťažku zo stávkových kancelárií,

predkontáciu vedenia analytického účtovníctva, na základe zákona č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov

•

prípravu všeobecne záväzných nariadení mesta ohľadom miestnych daní
a poplatkov

•

potvrdzovanie úhrady miestnych daní pre daňové subjekty na žiadosti o
poskytnutie príspevkov na bývanie

V súčasnosti na stránke mesta sú zverejnené :
1. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Rožňava
2. VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta
3. Rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií aj návrh rozpočtu, občania
sa vyzvú na doplnenie návrhu rozpočtu
4. Záverečný účet
5. Formuláre a tlačivá

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Zverejňovať rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií.
2. Zverejňovať mesačne dodávateľské aj odberateľské faktúry nad 1000 €.
3. Zverejňovať polročné plnenie rozpočtov mesta vrátane RO a príspevkových
organizácií

4.Zverejňovať zoznam prebiehajúcich aj ukončených zmlúv s právnickými osobamiaktualizovať 1x štvrťročne.
5. Zverejňovať zoznam daňových dlžníkov pri dodržaní príslušných právnych
predpisov.

r/ Civilná ochrana obyvateľstva
Informácie pre občanov na úseku civilnej ochrany sa zatiaľ nikde nezverejňovali.
V prípade mimoriadnej udalosti sa k poskytnutiu informácií využívala televízia, kde
v spolupráci s RVTV s.r.o. a s KID. S.r.o. Poprad zverejňovali informácie pre občanov
hlavne v prípade živelných pohrôm. Z hľadiska zlepšenia informovanosti občanov je
potrebné tieto informácie zverejňovať aj na internetovej stránke mesta.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:
1.

Na internetovú stránku mesta pripraviť sekciu zameranú na civilnú ochranu

obyvateľstva s príslušnými informáciami, telefónnymi kontaktmi.
2.

Tieto informácie zverejniť aj na úradnej tabuli mesta.

s/ Čerpanie fin. prostriedkov z fondov EÚ
Oblasť prideľovania finančných prostriedkov z fondov EÚ je oblasťou, ktorá vo
zvýšenej miere zaujíma občanov mesta. Občania majú záujem najmä o informácie
týkajúce sa podaných žiadostí, úspešnosť pri schvaľovaní projektov, výšku
poskytnutého príspevku, výšku povinného spolufinancovania projektu zo strany
mesta, fázy prebiehajúcich projektov, kto je zodpovedný za realizáciu projektu ...
Tieto informácie sa z časti zverejňujú na internetovej stránke mesta, chýbajú však
informácie týkajúce sa napr. výberu realizátora projektu, spôsob výberu dodávateľa
stavieb, ako aj prehľad o aktuálnom priebehu projektov.

Ciele k dosiahnutiu transparentnosti:

1. Na internetovej stránke mesta rozšíriť informácie v sekcii Projekty a granty mesta
Rožňava o informácie týkajúce sa realizátora projektu, spôsobu výberu dodávateľa
stavieb, ako aj prehľad o priebehu realizácie projektov.

Záver:
Transparentnosť a klientelizmus sú slová, ktoré dnes rezonujú v médiách, ale aj
medzi občanmi. Na podnet primátora mesta MUDr. Vladislava Laciaka sa aj
rožňavské mestské zastupiteľstvo začalo zaoberať otázkou transparentnosti mesta
Rožňava, predchádzaniu možnosti vzniku korupcie a klientelizmu, ako aj otázkou
väčšej informovanosti občanov mesta Rožňava o dianí mesta, jeho mestského
úradu. Za vzor transparentného mesta sa vybral mesto Martin, ktoré v spolupráci
s Transparency International

Slovensko /ďalej TIS/ vypracovalo projekt audít

a pripravilo protikorupčné opatrenia v meste Martin. Zástupcovia TIS boli pozvaní aj
na zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Rožňava, kde deklarovali ochotu
podieľať sa na príprave a realizácii takého istého projektu aj v Rožňave. Poslancami
mestského zastupiteľstva bola táto myšlienka prijatá kladne. Odprezentované boli aj
finančné náklady spojené s vypracovaním tohto projektu. Napriek tomu, že poslanci
odsúhlasili myšlienku realizácie prvotnej fázy prostredníctvom TIS, po zvážení
celkovej finančnej situácie v meste Rožňava bolo na zasadnutí MZ rozhodnuté, aby
prvú fázu projektu – tj. zmapovanie aktuálneho stavu na mestskom úrade a meste
v oblasti dodržiavania transparentnosti v rozhodovaní a v oblasti predchádzania
možnému klientelizmu, vypracoval útvar hlavnej kontrolórky mesta JUDr. Kataríny
Balážovej, spolu s poradnou komisiou. Primátor mesta vymenoval poradnú komisiu
v zložení: Ing. Ján Štefan, JUDr. Juraj Dubovský, Ing. Klára Leskovjanská, Mária
Kardošová, Marek Koltáš. Termín na vypracovanie prvej fázy projektu bol stanovený
do konca júna 2010.
Na prvom pracovnom stretnutí s vedúcimi odborov MsÚ boli stanovené požiadavky
na spoluprácu, a to najmä vytýčenie okruhov tém, ku ktorým mali jednotliví vedúci
poskytnúť informácie. Informácie sa týkali týchto oblastí:
- konštatácia existujúceho stavu na MsÚ v oblasti zverejňovania informácií, vrátane
uvedenia príslušnej legislatívy, podľa ktorej sa pracuje
- uviesť terajší stav v oblasti zverejňovania informácií podľa jednotlivých odborov na
internetovej stránke mesta Rožňava
- návrhy na zverejnenie ďalších informácií, resp. na zlepšenie transparentnosti
činnosti mesta, mestského úradu.
Pri spracovávaní predložených informácií sa konštatovali silné a slabé stránky mesta
Rožňava v oblasti informovanosti občanov mesta o dianí v meste.

Silné stránky
- existencia internetovej stránky mesta
- zverejňovanie informácií na internetovej stránke mesta nad rámec zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
- zverejňovanie všetkých materiálov do orgánov mesta ešte pred ich schvaľovaním
- zverejňovanie zvukových záznamov z rokovania MZ
- priame vysielanie zasadnutí mestského zastupiteľstva prostredníctvom RVTV
- informácie cez Facebook

Slabé stránky
- nezverejňovanie informácií o prebiehajúcich verejných obstarávaniach
- nezverejňovanie informácií o všetkých voľných pracovných miestach na MsÚ, resp.
o organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- nezverejňovanie prehľadu uzatvorených zmlúv
- nezverejňovanie prehľadu uhradených faktúr
- rezervy v informovanosti občanov prostredníctvom médií
- slabý záujem občanov o dianie v meste
- slabá účasť občanov na stretnutí s predstaviteľmi samosprávy

Z predložených

podkladov

sa

spracoval

výsledný

materiál,

ktorý

bude

odprezentovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 1. 7. 2010. Prejednaním
tohto materiálu začína fáza pripomienkovania projektu zo strany poslancov MZ.
Uznesením sa určí termín trvania pripomienkového konania a určí sa ďalší postup k
realizácii II. fázy projektu – prijatie opatrení na dosiahnutie transparentnosti. Napriek
očakávanému výsledku rozhodnutia MZ sa po zakúpení príslušného sofrwéru môžu
bezodkladne začať zverejňovať tie informácie, ktoré mesto už má a disponuje s nimi.

Záverom sa chcem poďakovať za spoluprácu pri vypracovaní návrhu tohto projektu
všetkým členom pracovnej komisie, ktorí sa aktívnym prístupom podieľali na
spracovaní tohto materiálu, ale aj všetkým ostatným, ktorí dobrými nápadmi, radami
a myšlienkami prispeli k vzniku tohto materiálu.

