1.

Otvorenie

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol na základe poverenia
primátora mesta p. Pavol Burdiga, zástupca primátora mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že
poslanci boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu bolo prítomných
v úvode zasadnutia 15 poslancov, v priebehu rokovania sa počet upravil na 17.
Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :
Pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu upozornil na to,
• že bola upravená pozvánka na mestské zastupiteľstvo – doplnil sa bod 8/1 Predaj
obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R s.r.o. /poslanci MZ ju obdržali
písomne/
• v bode 10 programu rokovania je potrebné upraviť názov – ide o vyhodnotenie za rok
2010
Na návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa
bol stiahnutý materiál :
13.

Návrh občianskeho združenia „Život je PES“ o vzniku a prevádzkovaní
útulku pre opustené, nechcené a týrané zvieratá

/z dôvodu, že o to požiadalo občianske združenie s tým, aby sa vytvorila pracovná skupina
zložená zo zástupcov MsÚ
odboru výstavby, občianskeho združenia, inšpektorky
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave, ktorá zmapuje budovu v areáli
Mestských lesov s.r.o. pre zriadenie útulku.
15-0-0
bol doplnený materiál :
Ponuka firmy Jaroslav Vnemčák – PRODOX na jednorázový odchyt 15 potulných psov
15-0-0
Na návrh p. Ing. Karola Kováča
bol doplnený program :
Plán verejného obstarávania na rok 2011
14-0-1
bol stiahnutý materiál :
8.

1

Predaj obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R s.r.o.

/z dôvodu, že informácie boli poslancom MZ poskytnuté neskoro/
9-5-1

Na návrh p. Bc. Ivana Kuhna
bol doplnený materiál :
Odvolanie zástupcov mesta z orgánov príspevkových organizácií a obchodných
15-0-0
spoločností
p. Ľudovít Kossuth – naniesol dotaz, či mesto obdržalo petíciu za vybudovanie prístupovej
cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri garážach na Komenského ulici v Rožňave
v celej dĺžke radovej zástavby. Požiadal o doplnenie programu o uvedenú petíciu.
p. JUDr. Katarína Balážová
Potvrdila prijatie petície o jej prijatí chcela informovať poslancov mestského zastupiteľstva.
Podľa jej názoru petícia by sa mala najprv prerokovať v príslušných odborných komisiách.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že petíciu odovzdal, bola doručená až po expedovaní materiálov, preto nebola
prerokovaná v odborných komisiách.
Program rokovania bol doplnený o materiál :
Petícia za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri
garážach na Komenského ulici v Rožňave
15-0-0
Pán zástupca primátora za overovateľov zápisnice menoval :
Ľudovíta Kossutha
Mgr. Radoslava Kovácsa
Upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom rokovania a v rámci
bodu diskusia.
Ďalej požiadal poslancov mesta o dodržanie rokovacieho poriadku v prípade diskusie
a faktických poznámok.
2.

1.

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
10-0-0
2.

Uznesenie MZ č. 24/2011 – plnenie ukladacej časti uznesenia, bod 2, 3
.

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol doplniť ukladaciu časť, aby mestský úrad na najbližšie zasadnutie komisie výstavby
a finančnej predložil návrh, ako bude postupovať pri vysporiadaní pozemkov.
Pán prednosta upozornil na to, že v dôvodovej správe je jasne uvedené, že k zámenám
pozemkov je potrebný v prvom rade súhlas so strany vlastníkov týchto pozemkov,
spracovanie geometrických plánov, čo bude mať veľký dopad na rozpočet mesta. Prijatiu
uznesenia sa nebráni.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že mu ide len o predloženie návrhu, ako sa bude postupovať.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že pán prednosta je prítomný na zasadnutiach komisie a bude aj informovať
o návrhu na riešenie.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
13-0-0
3.

VZN mesta Rožňava o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia – návrh na zmenu príloh č. 1 a č. 2

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-1-0
4.

Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
p. Mgr. Radoslav Kovács
K čl. 3 A. Pozemky ods. 1 – naniesol dotaz, či má oporu v zákone uvádzané rozmedzie a či
o každej sadzbe rozhoduje primátor po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na predmet rokovania – VZN sa neupravovalo, zvyšovali sa len sadzby o mieru
inflácie, a vypustila sa kompetencia mestskej rady. Rozmedzie oporu v zákone nemá.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Navrhol, aby sadzbu schvaľovalo mestské zastupiteľstvo.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že návrh je akceptovateľný.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Informoval, že rozmedzie sa doplnilo do VZN asi pred 7 rokmi za účelom toho, že tie služby,
ktoré v meste neboli, sa mohli zvýhodniť a zaviesť.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Odporučil doplniť do čl. 3 ods. l kritériá, na základe ktorých môže mestské zastupiteľstvo
rozhodnúť.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol doplniť ukladaciu časť – ukladá komisii finančnej – prehodnotiť výšky jednotlivých
sadzieb ako zdroj príjmu mesta v rozpočte na rok 2012.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že podľa zákona o majetku obcí sa schvaľuje stále zámer priameho prenájmu, teda aj
o sadzbe rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Poslanci MZ schválili návrh na úpravu čl. 3 ods. 1
...... rozhoduje MZ .....
16-0-0

Poslanci MZ schválili návrh na doplnenie čl. 3 ods. 1 .... na základe kritérií, ktoré
spracuje komisia finančná
16-0-0
-

p. PaedDr. Viktor Baláž – požiadal o upresnenie, či sa budú schvaľovať doterajšie
sadzby
p. Ing. Ondrej Bolaček poznamenal, že komisia finančná by sa mala vrátiť
k prehodnoteniu sadzieb v mesiaci august – teda pri tvorbe rozpočtu na rok 2012

Poslanci MZ schválili návrh na doplnenie ukladacej časti ......
.....prehodnotiť výšky jednotlivých sadzieb ako zdroj príjmu mesta v rozpočte na rok
2012 – zodpovedná komisia finančná
16-0-0
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so schválenými zmenami.
16-0-0
5.

Smernica o verejnom obstarávaní - návrh

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol materiál a upriamil pozornosť na rozdielne stanoviská komisie finančnej / uvedené sú
v dôvodovej správe /
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol schváliť zmeny podľa stanoviska komisie finančnej. Informoval, že on na komisii
predložil návrh ešte na nižšie limity – 100 a 500 €.
Súhlasil s návrhom mestského úradu v prípade postupu prieskumu trhu s nižšou hodnotou, za
podmienok doplnenia termínu zverejnenia oznamu a to najmenej 14 dní. Ďalej navrhol z
bodu 7.1 vypustiť : účtovné služby, telekomunikačné služby, prepravné, špeditérske
a kuriérske služby, prenájom dopravných prostriedkov, monitoring tlače. Z tovarov vypustiť :
špeciálny materiál pre MsP, výstroj pre MsP, výzbroj pre MsP. Poznamenal, že nie je dôvod
na to, aby sa prieskum trhu nevykonával.
p. Ing. Peter Marko
K bodu 7.3 – podporil návrh finančnej komisie – zmeniť 50 % na 10 %. Uvedené percento
vyjadruje snahu nezvyšovať cenu.
K bodu 8.1. navrhol doplniť „z toho 3 poslanci MZ“. Táto zásada bola poslancami prijatá na
predchádzajúcom rokovaní MZ.
p. Mgr. Radoslav Kovács
K bodu 5.4. – naniesol dotaz, čo v tomto prípade znamená ..... zrejmé .... Kto stanovuje resp.
určuje kritériá ešte pred samotnou súťažou.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že sa myslia tí, ktorí majú v predmete podnikania tú službu, ktorá sa obstaráva.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že v takýchto prípadoch mesto postupuje aj podľa referencií. Stáva sa, že subjekty
neaktualizujú výpisy zo živnostenského registra. Obdobne je to aj v prípade tovarov.
Podľa nového návrhu smernice, rozhodovať o tom budú aj komisionálne poslanci MZ,
a podľa zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu formálnych nedostatkov sa nebude môcť
vylúčiť uchádzač.

p. PaedDr. Viktor Baláž
Kriticky sa vyjadril k návrhu finančnej komisie –znížiť limit na priame zadávanie zákaziek.
Podľa jeho názoru navrhované znenie bodov 3.4, 3.5, 3.6 je v norme. V prípade 5.4 potvrdil
zlú formuláciu textu. Text navrhol upraviť - ........ oslovia sa len tí dodávatelia, ktorí majú
v predmete podnikania uvedenú službu ..., doplniť na základe referencií.
K bodu 7.3 – uviedol, že ide o dodatok k zmluve, navrhol úpravu minimálne na 30 %.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že aj pri navrhovaných limitoch v prípade prieskumu trhu môže dôjsť k úspore
rozpočtu – viď nákup skenera – mesto ho mohlo kúpiť lacnejšie o 10 %.
p. PaedDr. Viktor Baláž
K bodu 7.3. zobral späť pozmeňujúci návrh.
Upozornil na rozsiahlu administratívu aj pri prieskume trhu a tých 10 % podľa jeho názoru
nemá význam pri nižších sumách.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Potvrdil, že uvedený návrh má význam a nejde až o takú rozsiahlu administratívu.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že ide o finančné prostriedky daňových poplatníkov. Teda úspora má význam,
usporené finančné prostriedky sa môžu využiť na iný účel.
p. Ing. Karol Kováč
K bodu 8.1 odporučil upraviť text : nadpolovičnú väčšinu členov tvoria poslanci.
K bodu 7.1. odporučil vyňať : kultúrne a spoločenské akcie „na kľúč“, bezpečnostné služby
ktoré sú poskytované jednorázovo, prekladateľské a tlmočnícke služby a z tovarov : pracovné
odevy obuv a pracovné pomôcky. Ide o služby a tovary, ktoré ponúkajú viacerí dodávatelia.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že prieskum trhu je jednoduchou operáciou. Ide o to, aby sa zabezpečilo čo
najviac ponúk. Nie je podstatná lehota na zverejnenie.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podľa jeho názoru lehota je podstatná, môžu sa prihlásiť aj dodávatelia, o ktorých mesto
nevie, neosloví ich, prípadne dodávatelia zo susedných miest.
p. Ing. Ján Štefan
Odporučil zvážiť navrhovanú lehotu na zverejnenie, jedná sa o podlimitné zákazky
a v prípade navrhovaného postupu dôjde k časovému sklzu.
K bodu 8.1 poznamenal, že v konečnom dôsledku členov komisie schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Požiadala poslancov, aby zvážili navrhovaný termín zverejnenia – mestský úrad bude mať
problém s odúčtovaním štátnych účelových dotácií. Odporučila maximálne 5 dní.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Doplnil svoj návrh, .... s výnimkou účelových dotácií /5 dní/
p. Ing. Ondrej Bolaček
Odporučil upraviť návrh p. Kuhna .... termín zverejnenia upraviť na 7 dní mimo účelových
dotácií.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Zhrnul svoje návrhy na zmenu uznesenia : - odporučil hlasovať za návrh finančnej komisie,
bod 5.5. upraviť .... na 14 dní s výnimkou čerpania dotácií /5dní/, vypustiť z bodu 7.1 služby
a tovary, ktoré navrhol.
Poslanci MZ schválili zmenu bodu 3.4. na 500 a 1000 €
Poslanci MZ neschválili zmenu bodu 5.5. podľa návrhu p. Bc. Kuhna
Poslanci MZ schválili zmenu bodu 5.5. podľa návrhu p. Ing. Bolačeka

13-4-0
8-9-0
11-5-0

Poslanci MZ schválili zmenu textu bodu 5.4.
15-2-0
Poslanci MZ schválili vypustenie služieb, tovarov z bodu 7.1. podľa návrhu
p. Bc. Ivana Kuhna
12-2-1
Poslanci MZ schválili zmenu bodu 7.3. na 10 %
16-0-0
Poslanci MZ schválili zmenu bodu 8.1. podľa návrhu p. Ing. Marka
16-0-0
Poslanci MZ schválili vypustenie služieb, tovarov z bodu 7.1. podľa návrhu
p. Ing. Kováča Karola
16-0-0
Poslanci MZ schválili smernicu so schválenými úpravami
16-0-0
6.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ. Predložil návrh predsedov komisií MZ§ 2 ods. 5 a § 3 ods. 3 – raz za polrok
§ 4 ods. 1 výška odmeny poslancom 60 €
§ 6 ods. 1 výška odmeny predsedom 80 €, podpredsedom 50 €, členom komisie 35 €
V záverečnom ustanovení je zapracovaná úloha pre predsedov komisií, ktorá je zohľadnená aj
v návrhu na uznesenie.
Hlasovanie za navrhované uznesenie a návrh na § 2 ods. 5 a § 3 ods. 3, § 4 ods. 1, § 6 ods. 1
6-5-0
5 poslanci nehlasovali
7.

Návrh rozpočtu mesta na
a originálne kompetencie

rok

2011

–

prenesené

kompetencie

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
8.1. Predaj obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R s.r.o.

Materiál bol stiahnutý pri schvaľovaní programu rokovania
2

Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti TEKO-R spol. s r.o.
Rožňava

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol za člena DR p. Bc. Ivana Kuhna
p. Ing. Dušan Pavlík
Predložil návrh poslaneckého klubu : za členov DR zvoliť p. Pavla Burdigu, Petra Dzačára
a Ing. Ondreja Bolačeka
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol za členov DR p. Bc. Ivana Kuhna, JUDr. Martinu Vnemčákovú, špecialistku na
obchodné právo, Ing. Bukoviča Jozefa, finančného poradcu a ekonóma.

p. JUDr. Erika Mihaliková
K návrhu p. Ing. Kováča uviedla, že bola rešpektovaná požiadavka STEFE, aby do orgánov
s.r.o. boli zvolení poslanci MZ z dôvodu zefektívnenia toku informácií. Táto požiadavka bola
akceptovaná na spoločnom stretnutí poslancov so zástupcami STEFE SK a.s. a TEKO-R s.r.o.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že zástupcov za mesto navrhujú poslanci MZ. Podľa jeho názoru komunikujúcim za
mesto je konateľ s.r.o.
p. Ing. Dušan Pavlík
Podporil požiadavku firmy STEFE SK, 4-ročné obdobie ukázalo, že pokiaľ v orgánoch sú nie
poslanci MZ, nemajú zodpovednosť za mestský majetok.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že ním navrhované osoby sú odborníci vo svojich oblastiach, kvalifikovaní ľudia
a určite nebude problém v oblasti komunikácie.
p. Ing. Peter Marko
Naniesol dotaz na p. Ing. Bolačeka, či nie je členom DR za firmu STEFE.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Informoval, že 11.4. na valnej hromade dôjde k výmene celého zloženia dozornej rady.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že v tomto štádiu nie je jasný ani počet členov DR zo strany mesta – je tu priama
väzba na podiel mesta. Pán Džačár bol navrhovaný ako tretí v prípade, že budú traja členovia
DR za mesto.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal p. Ing. Pavlíka, aby zdôvodnil predložené návrhy.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že schválené návrhy budú doporučením pre valnú hromadu.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz na pána Ing. Bolačeka, či bude hlasovať za návrh poslaneckého klubu – je
členom DR za STEFE, či to nebude považovať za konflikt záujmu v etickej rovine.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Prehlásil, že to nepovažuje za konflikt záujmu.
Poslanci MZ schválili odvolanie členov DR
16-0-0
Poslanci MZ neschválili za člena DR p. Bc. Ivana Kuhna
7-9-0
Poslanci MZ schválili za člena DR p. Pavla Burdigu
11-3-2
Poslanci MZ neschválili za člena DR p. Petra Džačára
7-7-1
Poslanci MZ schválili za člena DR p. Ing. Ondreja Bolačeka
8-6-1
Poslanci MZ neschválili za členku DR p. JUDr. Martinu Vnemčákovú 3-10-2
Poslanci MZ neschválili za člena DR p. Ing. Jozefa Bukoviča
3-9-3
Poslanci MZ schválili odvolanie p. Ing. Slováka z funkcie konateľa TEKO-R s.r.o.
15-0-1
p. Ing. Ondrej Bolaček
V súvislosti so stiahnutím bodu 8/1 odporučil stiahnuť aj menovanie konateľa za mesto
Rožňava
p. Mgr. Matúš Bischof
Podľa jeho názoru sa môže pokračovať v diskusii k uvedenému bodu, predložil návrh na
menovanie p. Bc. Ivana Kuhna, MA za konateľa TEKO-R s.r.o.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Zdôvodnil svoj návrh. Mesto pokiaľ predá svoj podiel, nebude mať konateľa. V prvom rade
sa musí doriešiť táto otázka.

p. PaedDr. Viktor Baláž
Upozornil na to, že aj v rámci diskusie je možné stiahnuť bod z rokovania. Pán Ing. Bolaček
predložil návrh na stiahnutie bodu, predsedajúci mal o tom dať hlasovať.
p. JUDr. Katarína Balážová
Potvrdila navrhovaný postup : hlasovať za stiahnutie bodu a v prípade ak návrh nebude
schválený, bude sa pokračovať v diskusii.
Hlasovanie : stiahnutie bodu : menovanie konateľa TEKO-R s.r.o.

9-7-1

3. Odvolanie zástupcov mesta z orgánov príspevkových organizácií a obchodných
spoločností
Materiál uviedol pán Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že oproti písomnému materiálu predložil aj návrh na odvolanie členov
Predstavenstva 1. Rožňavskej a.s.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Požiadal o doplnenie termínu – dokedy menovať nových zástupcov mesta. Navrhol termín
04/2011.
p. Ing. Dušan Pavlík
Uviedol, že mandáty platia pre odvolaných zástupcov mesta do vymenovania nových.
Požiadal, aby nebol nominovaný do žiadneho orgánu z dôvodu, že má pracovisko mimo
mesta.
Poslanci MZ schválili návrh predložený p. Bc. Kuhnom, MA s doplnením termínu
menovania nových zástupcov : 04/2011
16-0-1
9. Prerokovanie návrhu na Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Rožňava
k investičnému zámeru „Individuálna bytová výstavba v Záhradkárskej osade na
Banskej strane, v severo-západnej časti mesta Rožňava
Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.
p. Ing. Peter Marko
Prehlásil, že VZN k územnému plánu bolo schválené, v časti Zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia je v bode 5.15 uvedené
jednoznačne, že je nutné zachovať charakter záhrad s vysoko kmennými ovocnými drevinami.
Rozvoj IBV je smerovaný na Útulnú ulicu, lokalitu Gombáš, a m.č. Nadabula. Odporučil
schváliť alt. b/ návrhu na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie.
16-1-0
10.

Zmluva o dielo na rok 2010 pre zber, odvoz a likvidáciu –
zhodnocovanie odpadov, medzi firmou Brantner Gemer s.r.o.
a mestom Rožňava - vyhodnotenie

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.

p. Bc. Ivan Kuhn
Naniesol dotaz, či mesto už má k dispozícii analýzu k rámcovej zmluve
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že termín dodania analýzy bol určený na 31. marca, zatiaľ mesto ju neobdržalo.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že vyhodnotenie zmluvy naväzuje na rozpočet mesta na rok 2011. Viac ako 40
% nákladov na zber, odvoz a likvidáciu nie je rozpísaných formou poplatku pre obyvateľov,
k tomu nie je adekvátny podiel separovaného zberu, plní sa len na 6 %.
Poukázal na problém týkajúci sa skládky stavebného odpadu, čo ide na úkor skládky
komunálneho odpadu. Mestské zastupiteľstvo urýchlene tento problém bude musieť doriešiť.
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že komisia výstavby predložila pomerne veľa výhrad k niektorým ustanoveniam
zmluvy. Na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať aj skládkou stavebného odpadu.
p. Ing. Karol Kováč
Podporil názor na separovaný zber. Poznamenal, že zlou organizáciou práce na úseku
separovaného zberu mesto stráca veľa prostriedkov. Predpokladá, že sa mestskému
zastupiteľstvu podarí v krátkej dobe doriešiť vzťah s firmou Brantner. K zmluve i k forme
zberu odpadu bude predložených viac výhrad.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
13-0-0
11.

Sanácia základov mosta na Letnej ulici v Rožňave

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.
p. Ing. Peter Marko
Uviedol, že komisii bol doručený statický posudok na základe ktorého sa mala urobiť sanácia
základov mosta. Posudok v dvoch tvrdeniach protirečil. Opatrenia v rámci zabezpečovacích
prác boli vykonané pod dozorom p. Ing. Farkaša a postačujú na spevnenie podzákladia.
Požiadal o stiahnutie materiálu z rokovania do predloženia nového statického posudku.
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu z rokovania.
17-0-0
12.

Informatívna správa o investičných akciách mesta Rožňava

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.
p. Ing. Peter Marko
K stavbe Nová IBV – areál Tehelne Rožňava informoval, že vodné stavby neboli
skolaudované, komisia výstavby navrhla skrátiť kanalizačnú vetvu. Odbor výstavby rozpočet
dal vypracovať, podľa jeho názoru je príliš vysoký. Preto komisia odporučila vypísať súťaž.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upriamil pozornosť na stavebný dozor – v troch prípadoch, v ktorých je mesto stavebníkom
stavby dozoruje p. Ladislav Dávid. Naniesol dotaz, či vystupuje v týchto prípadoch ako
zástupca TS alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.
p. Ing. Ján Štefan

Potvrdil, že p. Ladislav Dávid má oprávnenie na túto činnosť a bol vybratý verejnou súťažou.
p. Ing. Dušan Pavlík
Naniesol dotaz, z akého dôvodu nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie k stavbe – ktorú
pripomienkoval p. Ing. Marko – na spoločnom stretnutí bolo prezentované, že mesto má
vecné bremeno zo zákona zabezpečené.
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že zmluva o vecnom bremene nebola podpísaná. Aj napriek tomu, že to nie je
majetok mesta, pozemok je verejne prístupný. Potrebný je len súhlas vlastníka, aby sa zásah
mohol vykonať. Predložil technické riešenie.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
16-1-0
13.

Návrh občianskeho združenia „Život je PES“ o vzniku a prevádzkovaní
útulku pre opustené, nechcené a týrané zvieratá

Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu.

Ponuka firmy Jaroslav Vnemčák PRODOX – ponuka na jednorázový odchyt 15
potulných psov
Ponuku predložil p. Mgr. Radoslav Kovács
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že vo veci nastal zvrat v neprospech mesta – na základe mailu, ktorý zaslalo
občianske združenie MsÚ Poprad. Mestský úrad oznámil, že nesúhlasí s umiestnením
odchytených psov v Rožňave v ich útulku.
Je na škodu veci, že sa mail poslal, celá záležitosť sa mohla doriešiť v priebehu dňa, nakoľko
sa rokovania na mestskom úrade zúčastnil p. Vnemčák a ponuka sa mala s ním riešiť a nie
s MsÚ Poprad. Po prehliadke mesta menovaný skonštatoval, že jednorázový odchyt 15
potulných psov by problém v meste neriešil.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Prehlásil, že s uvedenou problematikou sa treba zaoberať, je veľký výskyt potulných psov.
Odporučil nájsť iné možnosti, iné mestá, ktoré by vedeli pomôcť.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Upriamil pozornosť na severnú časť mesta, kde je najväčší výskyt potulných psov a situácia
z bezpečnostného hľadiska je neúnosná.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Zopakoval svoj návrh predložený pri schvaľovaní programu - aby sa vytvorila pracovná
skupina zložená zo zástupcov MsÚ odboru výstavby, občianskeho združenia, inšpektorky
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave, ktorá zmapuje budovu v areáli
Mestských lesov s.r.o. pre zriadenie útulku.
p. Zoltán Beke
Požiadal, aby sa urýchlene konalo vo veci. Výskyt dvoch potulných psov zmapovali aj na
cintoríne.
p. Ing. Bohuš Hudaček
Požiadal o informáciu, o ktorú budovu ide v areáli ML. Podľa jeho vedomostí, voľná budova
nie je

p. Mgr. Kohutiarová
Vysvetlila postup občianskeho združenia – združenie len požadovalo informáciu ohľadom
umiestňovania a osudu psíkov odchytených v Rožňave.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Informoval, že p. Horňák mal rokovať o určitej budove s konateľom mestských lesov.
p. Ing. Bohuš Hudaček
Prehlásil, že on nerokoval v uvedenej veci s p. Horňákom. Poznamenal, že zriadenie útulku
v uvedenej lokalite by nebolo ani vhodné, nakoľko je v blízkosti objektu sanatória, ktorý
objekt sa rekonštruuje na hospic.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že z hľadiska hluku určite hospicu bude viac vadiť prevádzka gatra.
p. Ľudovít Kossuth
Podporil umiestnenie útulku 200 m od obce, potom začnú oni konať.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že ide o viacročný problém, treba si vážiť každú jednu iniciatívu na jeho
riešenie. Zámerom jeho podnetu na vykonanie kontroly platenia dane za psa bolo vyčíslenie
finančných prostriedkov a ich účelové použitie na prvotné opatrenia v tejto oblasti. Podporil
návrh na zriadenie pracovnej skupiny resp. komisie, ktorá by sa zaoberala touto
problematikou a spracovala návrh na riešenie.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Vzhľadom na to, že ponuka p. Vnemčáka je bezpredmetná, navrhol stiahnuť materiál
z rokovania.
Poslanci MZ stiahli materiál z rokovania
17-0-0
14.
1.

Majetkoprávne záležitosti mesta
Technické služby mesta Rožňava – návrh na vyhlásenie priameho
prenájmu majetku

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na to, že v uznesení nie je uvedený obsah osobitného zreteľa
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že nejde o prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o zverejnenie zámeru na priamy
prenájom, záujemcovia budú vyzvaní na predloženie ponuky.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, akým spôsobom bude zabezpečené zverejnenie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že zverejnenie bude zabezpečené v súlade so zákonom o majetku obcí –
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
16-0-0

2.

Ing. Ladislav Noge
postavenou garážou

a manželka

–

predaj

pozemkov

mesta

pod

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
16-0-0
3.

Ladislav Kornhauser – zámena pozemkov

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
16-0-0
4.

Katarína Šlachtičová – prenájom pozemku mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
16-0-0
5.

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
16-0-0
6.

Východoslovenská energetika a.s. Košice – zriadenie vecného bremena
na pozemok mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
16-0-0
7.

Zmluva o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou AGREX s.r.o. –
analýza a možnosti výpovede

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Bc. Ivan Kuhn,MA
Naniesol dotaz, či omeškanie s platením nájomného /riešený zápočtom pohľadávok/ nebol
dôvodom na vypovedanie zmluvy. Podľa jeho názoru áno. V budúcnosti by sa to nemalo
opakovať.

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-1-0
8.

Tanečný klub Sambed – nájomná zmluva o prenájme nebytových
priestorov

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Odporučil schváliť alt. A/1 - teda 20 €/hod. - ide o cenu vypočítanú z nákladov, bez zisku.
TK dostáva od mesta dotáciu, t.r. je navrhovaných 1500 €. Nevidí dôvod na poskytnutie
skrytej dotácie.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Informoval, že členovia komisie nemali jednotný názor. Uviedol, že TK sa zaoberá
s mládežou, prezentuje sa na kultúrnych a športových podujatiach mesta – viď vystúpenie
v rámci dní mesta.
Predložil prepočet nákladov na 1 mesiac pri výške nájmu 7 €/hod. v OKC, 10 € a 5 €/hod.
v spoločenskej sále. Komisia navrhla 7 € v OKC, 5 € v spoločenskej sále.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že ani 10 €/hod. nezohľadňuje skutočné náklady, čo potvrdil zástupca mesta na
komisii finančnej. Skutočné náklady predstavujú nad 20 €/hod.
V prípade schválenia návrhu p. PaedDr. Baláža, mesto by dotovalo TK 4000 € - čo by bola
skrytá dotácia.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Naniesol dotaz, či podobné skryté dotácie nedostáva basketbalový klub, futbalový klub,
hokejový klub.
p. Ing. Dušan Pavlík
Upozornil na to, že rozdielne náklady sú v lete a vo vykurovacom období. Práve vykurovacie
obdobie bolo riešené na predchádzajúcom rokovaní. Navrhol teraz schváliť sadzbu, ktorá
nezohľadňuje kúrenie a od vykurovacieho obdobia 30.9. sa im určí nová sadzba.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal predsedajúceho, aby dal slovo zástupcovi TK Sambed
Zástupca TK Sambed – trénerka tanečného športu
Informovala, že TK má 90 členov – tvoria ho deti, mládež, ktoré mesačne klubu platia 10 €.
Po odpočítaní nájomného a režijných nákladov ostáva klubu 400 €, z ktorej sumy ešte
vyplácajú 3 trénerov /rozsah tréningov 48 hod. a viac mesačne/, ďalej cestovné na súťaže a
pod. Náklady súvisiace so súťažami v rámci registrácie TK v Slovenskom zväze tanečného
športu hradia súťažiaci /štartovné, cestovné, šaty/
Prehlásila, že návrh komisie finančnej by bol likvidačným pre TK.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal občianske združenie o informáciu, akým spôsobom funguje ich zárobková činnosť.
Podľa informácií, určitý príjem je aj z vystúpení v súkromných podnikoch.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, akým percentom sa pokrývajú celkové náklady na činnosť poplatkom členov,
koľko percent tvoria sponzorské príspevky, a koľko je dotácia z mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, aký pomer využitia nájmu je v prípade detí a mládeže
a poloprofesionálnych tanečníkov.

p. PaedDr. Viktor Baláž
Požiadal poslancov, aby nezávideli príjem od tých, ktorí pracujú pravidelne a dosahujú
výsledky.
Vedúci TK Sambed
Informoval, že ide o neziskovú organizáciu, teda nevykonávajú podnikateľskú činnosť,
nezarábajú tanečnými vystúpeniami. V prípade príjmu z vystúpení sa prostriedky použijú na
cestovné. Sponzorov nemajú, dotácie od mesta v roku 2010 boli vo výške 700 €. Zloženie
členov TK – deti – mládež od 6 rokov do 20 rokov. Poloprofesionálov nemajú, majú len
niekoľko členov nad 20 rokov.
Poznamenal, že zápasia s existenciou, ďalšie zvyšovanie nájomného by nezvládli.
Oboznámil prítomných s činnosťou TK.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, či sa nezisťovali výhodnejšie podmienky napr. na školách v telocvičniach.
Vedúci TSK Sambed
Informoval, že preverovali tieto možnosti, telocvične sú obsadené, v ich prípade ide
o nácviky, pravidelnú činnosť.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že TK si zaslúži podporu mesta, poukázal na ich zásluhy hlavne v zapojení detí
a mládeže, dosiahnuté výsledky. Je na škodu, že pracujú v rámci občianskeho združenia a nie
v rámci športového klubu mesta.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Požiadal p. Ing. Grígeľa, aby sa vyjadril k navrhovanej výške nájomného v OKC.
p. Ing. Štefan Grígeľ
Uviedol, že výška nájmu - 7 €/hod. je ešte z roku 2007, kedy MsD Actores vrátilo priestory.
Potvrdil, že výška nájmu zohľadňuje oprávnené náklady na energiu, vrátane aj tepla /bez
kúrenia vzduchotechnikou/
p. Ing. Dušan Pavlík
Prehlásil, že nikto nechce zlikvidovať tanečný klub. Navrhol, aby sa určil nájom bez
nákladov na vykurovanie, platný do 30.9.2011 - vo výške doteraz platných sadzieb.
Po realizovaní odpojenia vykurovania od MsÚ sa sadzba určí na základe skutočných
nákladov. V prípade, že to bude ekonomicky výhodnejšie, TK môže presunúť nácviky do
spoločenskej sály.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Navrhol do 30.9. určiť nájom vo výške 5 €/hod., a počas vykurovania 10 €/hod. V mesiaci
marec by sa nájomná zmluva prehodnotila.
p. Ing. Dušan Pavlík
Zopakoval návrh na uznesenie.
Poslanci MZ schválili predložený návrh.
14-1-1
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že prijatím uznesenia bola schválená aj skrytá dotácia pre TK, na ktorú je
potrebné uzavrieť zmluvu o dotácii. Náklady boli vykázané na viac ako 20 €/hod.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Nesúhlasil s tým, aj iné kluby majú skryté dotácie od mesta.

9. Obchodná verejná súťaž na prenájom nevyužitej výlepovej plochy časti
reklamného pútača v majetku mesta na Ul. Košickej v Rožňave
Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, aký spôsobom bude zabezpečené zverejnenie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že zverejnenie bude zabezpečené podľa zákona o majetku obcí – v regionálnej tlači,
úradnej tabuli, internetovej stránke mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol dotaz, či výška vypočítaného nájmu bude v rámci VOS určená ako minimálna.
p. Roman Ocelník
Požiadal o informáciu, v akej výške budú náklady.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že náklady bude mať mesto len za zverejnenie v regionálnej tlači – mesto platí
cenu ako za riadkovú inzerciu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol doplniť uznesenie –zverejnenie zabezpečiť v celoslovenskej tlači, zameranej na
ekonomickú oblasť - /Hospodárske noviny, týždenník TREND/
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že mesto v predchádzajúcich obdobiach zabezpečilo zverejnenie aj
v celoslovenskej tlači – náklady boli vo výške 20 - 21 000 Sk. Preto zvolilo lacnejšiu variantu
- Regionálny denník je v sobotu prílohou denníka s celoslovenskou pôsobnosťou.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Stiahol svoj návrh. Navrhol nové uznesenie – aby bolo priamo oslovených 6 spoločností
s celoslovenskou pôsobnosťou v tejto oblasti.
p. Roman Ocelník
Podporil návrh p. Kuhna – priamo osloviť reklamné agentúry. Poznamenal však, že výška
nájmu, nevhodné umiestnenie reklamného pútača budú mať vplyv na úspešnosť VOS.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením ukladacej časti
15-0-0
10.

Informatívna správa o prebytočnom majetku mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že ZP z roku 2010 nie je potrebné prepracovať. Odporučil doplniť do zoznamu
Vilku Kúpele.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že v prípade, ak je záujem o prenájom vilky, nie je potrebné ju zaradiť do
zoznamu.
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že písomnú žiadosť mestský úrad neeviduje.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že ZP z roku 2010 – 2009 – nie je potrebné prepracovať, ceny sa výrazne
nezmenili. Naniesol dotaz, akým spôsobom bude VOS realizovaná.
p. Ing. Dušan Pavlík
Z dôvodu úspory finančných prostriedkov odporučil ZP vypracovať v prípade, ak bude
záujemca o kúpu.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že podmienky VOS bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať jednotlivo.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením Vilky Kúpele
15-0-0
11.

Zmena rokovacieho poriadku a zloženia Komisie pre posudzovanie
majetku určeného na vyradenie

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-0-1
12.

Úprava podmienok krátkodobého
Mestského úradu a Sobášnej siene

prenájmu

priestorov

Radnice,

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Navrhol v prípade poskytovania stravovacích služieb – bufet – riešiť aj možnosť poskytovania
na pol deň za polovičný poplatok.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Odporučil schváliť návrh komisie finančnej – z čl. II vypustiť bod 2 – riešiť cez sociálny
fond, bod 4 upraviť podľa predloženého návrhu.
p. Renata Palme
Naniesla dotaz, či sa zľava bude vzťahovať aj na akciu v réžii občianskeho združenia rodičov
pri ZŠ.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že podľa platných podmienok zľava sa vzťahuje na akcie organizované školou.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Informoval, že z rozpočtu školy nie je možné hradiť náklady na prenájom, len cez občianske
združenie rodičov.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že v tom prípade je potrebné schváliť túto zľavu pre občianske združenie.
p. Zoltán Beke
Požiadal o zľavu aj pre kultúrne organizácie.
Uviedol, že zľava by mala platiť aj pre cirkevné školy.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Rozdelil pôsobnosť zľavy na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - nižšia sadzba
a stredné školy – vyššia sadzba.
Uviedol, že aj v prípade zliav sa jedná o skrytú dotáciu.

p. Mgr. Radoslav Kovács
Predložil návrh, aby zľava bola poskytnutá aj občianskym združeniam rodičov pri ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ponechať obidve sadzby ako uviedol p. PaedDr. Baláž.
p. Ing. Peter Marko
Upozornil aj na návrh, ktorý predložil p. Beke – doplniť cirkevné základné školy
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podľa jeho názoru by sa malo explicitne vymenovať, čo tam patrí.
- akcie, ktoré organizujú občianske združenia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, ZŠ cirkevné a MŠ cirkevná – nižšia sadzba
- akcie, ktoré organizujú občianske združenia škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta – vyššia sadzba
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol, aby boli doplnené aj občianske združenia rodičov pri MŠ.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že MŠ nemajú právnu subjektivitu, oni neplatia. Informovala o pôvodnom rozdelení
vyššej a nižšej sadzby.
Poslanci MZ schválili návrh komisie finančnej – predložil p. Bc. Kuhn
15-0-0
Poslanci MZ schválili návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa
15-0-0
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Bolačeka – bufet pol deň za polovičný poplatok.
14-1-0
15.

Dni mesta Rožňava – správa o čerpaní rozpočtu

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
12-0-0
16

Drift s.r.o. Bratislava – ponuka na spoluprácu

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
12-0-1
17.

Informácia o komunikácii občanov s mestom pomocou internetu

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
p. Ing. Karol Kováč
Predpokladá, že občanom mesta budú poskytnuté identifikačné prvky pri bežnom styku,
nebude potrebné predkladať písomnú žiadosť.

p. Ing. Dušan Pavlík
Naniesol dotaz, či licencia je viazaná na určité časové obdobie, alebo je to jednorázová
záležitosť. Odporučil licenciu na budúci rok zaplatiť na splátky. Otázne je krytie týchto
nákladov.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením ukladacej časti –
rokovať o splátkach.
13-0-0
18.

Informatívna správa o činnosti Informačného centra EUROPE DIRECT
v Rožňave v 2. polroku 2010

Materiál uviedla p. Ing. Eva Petruchová, vedúca referátu regionálneho rozvoja
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol dotaz, či platí dohoda, že v roku 2011 a 2012 sa bude realizovať len povinný modul.
p. Ing. Eva Petruchová
Potvrdila, že tak ako v roku 2010 aj v roku 2011 bola schválená osobitná dohoda, že sa bude
realizovať modul l – povinný a modul 7
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
11-0-0
19.

Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave

Materiál uviedol pán Ing. Robert Temesi, náčelník MP
p. Ing. Dušan Pavlík
Podľa jeho názoru navýšenie počtu príslušníkov MP nič nezmení. Nechce spochybňovať
prácu MP, určité výsledky sú za nimi, treba v práci niečo zmeniť, aby ľudia cítili, že sú
v meste. Požiadal náčelníka MP a prednostu mestského úradu o zorganizovanie stretnutia so
štátnou políciou, o informáciu aká je s nimi súčinnosť, ako sú rozdelené rajóny. Poznamenal,
že predtým nebola mestská polícia, stíhala štátna, mestská polícia i štátna polícia navyšuje
stav, a teraz nestíha ani jedna. Stav verejného poriadku je neuspokojivý, treba vyriešiť celý
systém spolupráce so štátnou políciou, zvýšiť autoritu na ich úroveň.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že mesto má napĺňať nasledovné priority – bezpečnosť, čistotu, školy, škôlky
a na miesto týchto priorít rozpočet rieši extraligu a všeličo možné.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že by bolo vhodné prehodnotiť potrebu 2 policajtov v raňajších hodinách pri ZŠ,
skôr by posilnil piatky – soboty, kedy sa konajú diskotéky, kedy dochádza k rušeniu
verejného poriadku a vandalizmu.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Upozornil na platné uznesenie MZ, ktoré rieši zavedenie peších hliadok v piatok na Námestí
Baníkov a Šafárikovej ulici. Naniesol dotaz na náčelníka, či toto uznesenie plnia.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že ho prekvapuje, že nebol zaznamenaný priestupok za porušovanie VZN
o vylepovaní plagátov – hoci v čase volieb sa toto nariadenie porušovalo.

p. Ing. Karol Kováč
Podporil návrh p. Pavlíka na zorganizovanie stretnutia so štátnou políciou, ktorého výstupom
by mala byť efektivita nasadenia MP. Podporil aj návrh p. Bischofa, aby boli určené priority
pre mestskú políciu. Poznamenal, že na úseku dopravných priestupkov dosahujú dobré
výsledky, vidieť to na pokutách, neuspokojivý stav je na úseku kontroly ostatných VZN,
najmä VZN o čistote mesta.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na to, že náčelníka MP neriadi. On je na takej istej úrovni ako náčelník.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že išlo len o termín a zvolanie stretnutia.
p. Peter Džačár
Uviedol, že stav verejného poriadku nie je taký, ako by mal byť. Pozitívne hodnotil zavedenie
kamerového systému, podporil návrh na zvýšenie stavu pracovníkov MP – je ich málo,
lokalita je veľká. Nie je možné pri takomto stave obsiahnuť celé mesto. Ako predseda komisie
ochrany verejného poriadku poďakoval sa MP za vykonanú prácu v roku 2010. Vyslovil
presvedčenie, že sa bude pokračovať v rozširovaní kamerového systému.
p. Ing. Karol Kováč
Potvrdil prínos kamerového systému, poznamenal však, že MP by sa nemala spoliehať len na
to.
Navrhol prijať nasledovné uznesenie : náčelník MP pripraví materiál o efektívnejšej práci
mestskej polície, pri riešení poriadku v meste a efektívnejšieho vyberania pokút pri
porušovaní VZN.
p. Renata Palme
Ako členka Rady školy pri ZŠ Zlatá poprosila MP o pomoc pri zabezpečení ochrany ihriska
pri základnej škole.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že v rámci rozpočtu mesta bol riešený bleskozvod na ZŠ J.A.Komenského, ktorý
bol odcudzený. Mal by byť osadený nový, preto požiadal náčelníka MP o prijatie opatrení a to
v rámci hliadkovej činnosti, prípadne využitím kamerového systému supermarketu TESCO.
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že veľa problémov by sa mohlo vyriešiť aktívnou spoluprácou s občanmi - navrhujú
rôzne aktivity, napr. zriadiť občianske hliadky. Viac miest využíva túto aktivitu zo strany
občanov. Navrhol získať skúsenosti aj z iných miest.
p. Beke Zoltán
Poznamenal, že je zaujímavé to, že kamerový systém nezachytí páchateľov, ktorí kradnú
vence spred pamätných tabúľ na námestí, Šafárikovej ulici a na cintoríne.
p. Ing. Robert Temesi
K pripomienke p. Bekeho – mestská polícia priamo pri čine chytila páchateľov. Prehlásil, že
v porovnaní so štatistickými údajmi z roku 2006 je činnosť MP oveľa rozsiahlejšia. Súčinnosť
so štátnou políciou hodnotil kladne. Poukázal na nízky stav členov MP a na rozsiahlu lokalitu,
v ktorej pôsobia. Niekedy je problém zabezpečiť zmeny. V porovnaní štatistických údajov
podobných miest, výsledky MP Rožňava sú lepšie.
Čo sa týka kontroly dodržiavania VZN o čistote mesta – konkrétne znečisťovanie verejných
priestranstiev psami, MP má problém s dokazovaním.
Čo sa týka dopravných priestupkov – tie sa zisťujú v rámci kamerového systému, teda ich
musia riešiť.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, či pre MP postačuje ako dôkaz fotografia, ktorú zašle občan. Ďalej, či pre
väčšiu mobilitu nemala by MP používať bicykle.

p. Ing. Karol Kováč
Naniesol dotaz, či MP zavádza tematické týždne.
p. Ing. Robert Temesi
Uviedol, že tematické kontroly nevykonávajú, musia obsiahnuť celú činnosť mestskej polície.
Pravidelne so štátnou políciou vykonávajú plánované kontroly v baroch, pohostinstvách.
V prípade fotodokumentácie priestupkov MP má problémy s dokazovaním. Priestupky musia
zdokumentovať príslušníci MP s uvedením potrebných údajov – dátum, čas.
Čo sa týka zabezpečenie lepšej mobility – podľa jeho názoru by bolo výhodnejšie v rámci
rozpočtu riešiť terajší stav – motorizované hliadky – nie bicykle.
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol dotaz, či MP využíva chránenú dielňu.
p. Ing. Robert Temesi
Informoval, že majú 3 pracovníkov na 3 zmeny, začali s troma kamerami, teraz majú na
sledovanie 14 monitorov. Bolo by vhodné uvažovať s navýšením aj týchto pracovníkov.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol ukončiť diskusiu a schváliť navrhnuté uznesenia.
Navrhol zriadiť komisiu na zhodnotenie činnosti mestskej polície, spolupráce mestskej polície
a štátnej polície, náčelník MP, aby pripravil návrh, materiál o zefektívnení činnosti mestskej
polície, ako takej, náčelník MP aby pripravil návrh riešenia pri súčasnom stave a využití
pracovníkov chránenej dielne, pri zlepšení efektivity vyberania pokút za porušenie VZN
mesta.
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Kováča
Poslanci MZ zobrali na vedomie správu
/bez riešenia navýšenia počtu pracovníkov/
20.
1.

13-0-2
11-0-0

Určenie platu:
Primátorovi mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
p. Ing. Peter Marko
Naniesol dotaz, či spätná platnosť uznesenia od 1.1. je v súlade so zákonom.
p. Ing. Ján Štefan
Potvrdil, že úprava platu patrí od 1.1.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
15-0-0
2.

Hlavnému kontrolórovi mesta

Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.
15-0-0

p. PaedDr. Viktor Baláž
v Rožňave.

požiadal o prerušenie rokovania Mestského zastupiteľstva

Poslanci MZ predložený návrh schválili.
11-3-0

zasadnutie MZ bolo prerušené.

