1.

Otvorenie

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán MUDr. Vladislav
Laciak, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných.
Konštatoval, že poslanci MZ boli na zasadnutie pozvaní písomne a včas. Z celkového
počtu bolo prítomných 13 poslancov, neprítomní – ospravedlnení boli :
p. PaedDr. Viktor Baláž
p. Zoltán Beke
p. Peter Džačár
p. Ing. Peter Marko
Program rokovania na návrh pána primátora bol upravený nasledovne :
Bod
15.

Spojenie ZŠ Zoltána Fábryho s VJM, J.A.Komenského 5, v Rožňave a Súkromnej
strednej odbornej školy s VJM, J.A.Komenského 5 v Rožňave

bol presunutý pred bod 2 z dôvodu, že sú prítomní občania, ktorí sa zúčastnili rokovania práve
z dôvodu predloženia uvedeného materiálu.
Pán Mgr. Matúš Bischof uviedol, že chcel uvedený návrh predložiť aj on.
Poslanci MZ predložený návrh schválili :
12-0-0
Na návrh pána Bc. Ivana Kuhna bol program rokovania doplnený o :
Návrh na prijatie uznesenia vo veci opravy chodníka v areáli MŠ Kyjevská.
Poslanci MZ predložený návrh schválili :
12-0-0
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania :
12-0-0
Pán primátor upozornil občanov mesta v súlade s rokovacím poriadkom na možnosti
vystúpenia k jednotlivým bodom rokovania a v rámci bodu diskusia občanov mesta.
Za overovateľov zápisnice menoval :

p. Ing. Ondreja Bolačeka
p. Ing. Karola Kováča

Materiály boli uvedené prednostom mestského úradu, predkladateľmi a pánom primátorom.

15.

Spojenie ZŠ Zoltána Fábryho s VJM, J.A.Komenského 5, v Rožňave a Súkromnej
strednej odbornej školy s VJM, J.A.Komenského 5 v Rožňave

p. Ing. Ondrej Bolaček
Predložil stanovisko finančnej komisie – komisia neodporúča MZ schváliť zlúčenie škôl –
odporúča k uvedenému návrhu sa vrátiť po vypracovaní koncepcie školstva na obdobie 2012
– 2016.

p. Mgr. Alžbeta Gyömbérová
Uviedla, že mesto má spracovanú koncepciu do konca júna. Rieši presťahovanie ZŠ Zeleného
stromu na Ul. J.A.Komenského 5. Prehlásila, že už t.č. nie sú vytvorené podmienky na
realizáciu tohto zámeru. V uvedenom objekte využíva priestory aj ZUŠ a t. č. je voľná iba 1
učebňa. Teda stanovisko finančnej komisie považuje za neopodstatnené.
Podporila predložený návrh, uznesenie MZ je potrené predložiť do konca júna 2011. Pokiaľ
sa do termínu neprijme uznesenie, celý zámer sa presúva na nový školský rok. Prínosom
zámeru je získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta – mesta ako zriaďovateľa.
Pán primátor kladne hodnotil spolužitie dvoch národov v meste Rožňava. Apeloval na
poslancov, aby pri rozhodovaní brali do úvahy túto skutočnosť, aby spolužitie naďalej bolo
také, aké je. Požiadal zástupcu školy o predloženie informácie ako bude riešené riaditeľstvo,
aký bude príjem pre mesto, aké budú zdroje cez ministerstvo školstva.
p. Ing. Dušan Pavlík
Naniesol otázku, akým spôsobom sa zagarantuje ďalšie pôsobenie ZUŠ v priestoroch školy.
Predložil požiadavku z rady školy ZUŠ, aby im priestory boli naďalej poskytnuté. Sú spokojní
s priestormi, spoluprácu s riaditeľstvom školy hodnotia kladne.
Pripomienkoval termín zasadnutia obecnej školskej rady, ktorá má v programe práve túto
problematiku. Podľa jeho názoru mala zasadať pred mestským zastupiteľstvom a nie po. Čo
v prípade, ak nebudú rovnaké stanoviská.
Pán primátor poznamenal, že rozhodnutie bude v kompetencii ministerstva školstva, na ktoré
sa zasiela aj vyjadrenie mestského zastupiteľstva.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Ako člen obecnej školskej rady potvrdil, že obecná školská rada mala zasadať pre mestským
zastupiteľstvom. Informoval, že tento zámer už bol prerokovaný v obecnej školskej rade
v predchádzajúcom volebnom období a stanovisko bolo podporné. Po voľbách došlo len
k jednej personálnej zmene, predpokladá, že stanovisko bude opäť podporné. Osobne tiež
podporil tento zámer.
p. riaditeľka ZŠ J.A.Komenského
Potvrdila, že priestory pre ZUŠ budú zachované v objekte školy. Informovala, že bude
zriadená nová školská rada, zriaďovateľ – mesto Rožňava vypíše výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa školy. Každá organizačná zložka bude mať svojho zástupcu
riaditeľa.
p. Ing. Eva Petruchová
Na požiadanie pána primátora predložila informáciu o možnostiach získania finančných
prostriedkov z regionálneho operačného programu, ktoré doteraz boli. Uviedla, že žiadateľmi
mohli byť ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. Nestretla sa s prípadmi spojenia
ZŠ a Súkromnej strednej odbornej školy. Odporučila túto možnosť preveriť. Pokiaľ budú
výzvy, bude zámer zaradený do PHSaR a možným žiadateľom bude aj takáto škola, bude sa
vo veci konať. V predchádzajúcom období už bola podaná žiadosť, nebolo jej však vyhovené,
zámer bol hodnotený ako energeticky neefektívny.
p. János Vasík
Informoval, že aj v Moldave nad Bodvou bola zriadená spojená škola a v roku 2010 získali
prostriedky 1,2 mil. € na rekonštrukciu budovy školy.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že zámer riešenia národnostného školstva s vyučovacím jazykom maďarským nie je
novým zámerom, myšlienku vytvorenia samostatného školského centra s vyučovacím

jazykom maďarským odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2006 – uznesením číslo
142/2006. V roku 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie súkromnej strednej
odbornej školy do siete škôl a predložená dôvodová správa obsahovala aj zámer ďalšieho
kroku – spojenie ZŠ a súkromnej strednej školy. Zámery boli jasné, viackrát odsúhlasené –
rodičovské združenie a školská rada konala v súlade so školskou koncepciou mesta.
Z finančného hľadiska súhlas nemá vplyv na žiadne ďalšie investície zo strany mesta. Práve
naopak. Zvýšením normatív /mzdových, prevádzkových na l žiaka/ sa zlepší finančné
zabezpečenie základnej školy. Ďalšou výhodou spojenia bude zvýšený počet žiakov spojenej
školy pri podávaní projektu na rekonštrukciu budovy školy. Podstatnou výhodou bude aj
zvýšenie zamestnanosti a zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.
Upriamil pozornosť na celoslovenské slávnostné zahájenie školského roka pre školy
s vyučovacím jazykom maďarským - 3.9.2011 – s pravdepodobnou účasťou vysokých
predstaviteľov štátnej správy a zákonodarstva. Teda otvorenie novovzniknutej spojenej školy
bude v centre pozornosti širokej verejnosti, aj médií.
Požiadal poslancov MZ, aby vyšli v ústrety občanom mesta maďarskej menšili a svojim
rozhodnutím vylepšili súčasný imidž mesta.
Predložil návrh na zmenu uznesenia – pripojený je k zápisnici.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Požiadal o doplnenie uznesenia – deklarovať ponechanie doterajších priestorov pre ZUŠ.
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa predloženého návrhu pánom zástupcom primátora
13-0-0
a doplnení ukladacej časti.

2.

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

p. Mgr. Dušan Pollák
Naniesol otázku, či poslanci obdržali informáciu o plnení uznesení MZ č. 170/2011 a
179/2011. Jedná sa o prerozdelenie finančných prostriedkov zo zmluvy o reklame s firmou
STEFFE SK s.r.o.
Zapisovateľka informovala, že uvedená informácia bola 24.6. doručená poslancom
MZ.
Pán prednosta mestského úradu uviedol, že písomná informácia je prílohou materiálu
Plnenie uznesení MZ
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K materiálu 2.2. - požiadal o doplnenie informácie – aká časť z uvedenej sumy bola použitá
na splátku úverov, a akých úverov, a koľko prostriedkov ostalo reálne na kapitálové výdavky.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že finančné prostriedky zatiaľ neboli použité. K rozpočtu na rok 2011 bolo
schválené uznesenie, že na splátky úverov sa použijú prostriedky získané z predaja
prebytočného majetku. Krytie kapitálových výdavkov je zabezpečené, nie je však
zabezpečené krytie splátky úverov. V rozpočte sú uvedené vo výške 2,5 mil. €. Z toho 1.300
tisíc je prekleňovací úver, cez ktorý sa zabezpečuje rekonštrukcia školy a rekonštrukcia
námestia. Krytie sa zabezpečí cez dotáciu.
Prostriedky získané z predaja podielu mesta vo firme TEKO-R s.r.o. vo výške 720 000 € sú na
osobitnom účte. Z bežných sa zaplatila splátka úveru vo výške 520 000 €. Z uvedeného
dôvodu chýbajú prostriedky z bežných príjmov a preto sa nevedel vykryť príspevok pre TS.
Poznamenala, že rozpočet uvažoval s tým, že z príjmu z predaja prebytočného majetku sa
vykryjú splátky úverov.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že zmluva s ČSOB viaže 20 % príjmu z predaja majetku na splatenie úveru.
Pán primátor informoval, že 30.6. bude rokovanie so zástupcom ČSOB a práve v uvedenej
veci sa bude rokovať.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Uviedla, že táto podmienka zo zmluvy bola upravená dodatkom ku zmluve.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
9-0-0

3.

4 nehlasovali

VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Rožňava

p. Ing. Ondrej Bolaček
Predložil stanovisko komisie finančnej – komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na
uznesenie
p. Ing. Karol Kováč
Predložil stanovisko komisie cestovného ruchu – komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na
uznesenie s niektorými úpravami.
p. Ľudovít Kossuth
Predložil stanovisko komisie ochrany verejného poriadku – komisia odporučila schváliť VZN
podľa návrhu.
p. Ing. Karol Kováč
Oboznámil prítomných s návrhmi komisie :
- podľa návrhu v čl. IV – prevádzkového poriadku – stanoviť jednotnosť označenia
taxislužby
V uvedenom prípade ide o povinnosť nad rámec zákona. Trvá na zapracovaní návrhu aj
napriek tomu, že nemajú oporu v zákone.
- § 4 VZN – Kontrola plnenia ustanovení – kontrolou by sa mali poveriť členovia
komisie cestovného ruchu a členovia komisie ochrany verejného poriadku, nie
poslanci MZ
p. Mgr. Radoslav Kovács
Ujasnil si, na ktorú lokalitu sa vzťahuje zamietavé stanovisko dopravného inšpektorátu –
lokalitu pri Bille.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Uviedol, že bude potrebné dohliadnuť pri značení parkovacích miest z dôvodu zámeru
vybudovať chodník popri Drázusu.
p. Zuzana Mazanová
Ide o návrh nad rámec zákona, jednotne majú byť označené len motorové vozidlá autoškoly.
Zákon stanovuje len označenie.
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, či realizovaním návrhu bude porušený zákon. Jedná sa mu o jednotnosť
označenia áut a podľa jeho názoru VZN sa to môže zabezpečiť.
p. Zuzana Mazanová
Opätovne uviedla, že návrh nemá oporu v zákone, mesto nemá na základe čoho nariadiť
realizáciu návrhu. Ak by sa prijalo VZN v takom znení, taxikári by mohli od mesta vymáhať
úhradu nákladov nad rámec zákona.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podľa jeho názoru za dôležitejšie považuje povinnosť, aby licencia bola uložená na
viditeľnom mieste.
p. Zuzana Mazanová
Poznamenala, že licencia má byť k dispozícii pre kontrolné orgány, uvádza sa to aj
v prevádzkovom poriadku. Nie je stanovené, aby bola na viditeľnom mieste.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že táto požiadavka by mala byť v prevádzkovom poriadku stanovená kvôli
vizuálnej kontrole.
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Karola Kováča na doplnenie čl. IV ods. 2
9-4-0
p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na skutočnosť, že LIDL nedalo súhlasné stanovisko na zriadenie stanovišťa.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že súhlas LIDL mesto nepotrebuje, ide o verejné priestranstvo, ktoré je označené
dopravnou značkou ako parkovacia plocha.
Upozornila na to, že mesto má povinnosť vyznačiť vodorovným značením parkovacie plochy,
viď stanovište pri Drázuse.
p. Zuzana Mazanová
Uviedla, že pri LIDL v minulosti boli povolené parkovacie miesta pre taxikárov, pred
vydaním súhlasu je potrebné predložiť nájomnú zmluvu podpísanú vlastníkom pozemku.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Podporil, aby pri sadzbe bolo uvedené aj číslo licencie.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na stav plochy pri Drázuse, vodorovné značenie je ťažko urobiť za daného stavu.
Opravu plochy je potrebné zaradiť do rozpočtu mesta.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o doplnenie čl. IV bodu 2 – doplniť číslo licencie.
Poslanci MZ schválili predložený návrh
12-0-0
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či sa bude môcť počítať s 15 parkovacími miestami pri Drázuse, pokiaľ
nebude realizované vodorovné značenie.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Uviedol, že zo strany mesta bude potrebné vytvoriť podmienky – zabezpečiť vhodné
estetické, bezpečné a kultúrne prostredie na prevádzkovanie taxislužby na území mesta podľa
finančných možností mesta, čo navrhol doplniť aj do uznesenia MZ.
Poslanci MZ predložený návrh schválili

13-0-0

Poslanci MZ schválili VZN so schválenými zmenami
13-0-0

4.

VZN o organizovaní príležitostnej akcie Rožňavský jarmok 2011

p. Ing. Ondrej Bolaček
Predložil stanovisko komisie finančnej – komisia odporučila predložený návrh s tým, aby na
kultúrne akcie bola uvedená položka vo výške 80 % skutočných nákladov roku 2010 t.j. 4 800
€ resp. 5 000 €.
p. Ing. Ján Štefan
Predložil stanovisko komisie ochrany verejného poriadku – komisia súhlasila s predloženým
návrhom a to bez postavenia tribúny a kultúrnym programom.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol zvýšiť počet prenosných toaliet, podľa jeho názoru navrhovaný počet nebude
postačovať. Iná situácia bola na námestí, kde sú reštauračné zariadenia, ktoré disponujú
toaletami.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že aj na sídl. JUH je dosť reštauračných zariadení a pohostinstiev.
p. Pavol Burdiga
Neodporučil kultúrny program organizovať v OKC. K jarmoku kultúrny program patrí.
Podmienky sú, viď posledne organizovanie akcie v rámci pivných slávností.
Nesúhlasil s názorom komisie ochrany verejného poriadku, tribúnu je potrebné postaviť
a umiestniť k občerstvujúcim stánkom. Odporučil upraviť aj nočný kľud od 24.00 hod.
p. Roman Ocelník
Súhlasil s organizovaním kultúrneho programu, navrhol posun osadenia stánkov a to do
menšej obytnej zóny.
p. Zuzana Mazanová
Kladne hodnotila spoluprácu s komisiami MZ, bude na komisii, ako sa zhostí tejto úlohy
a aký koncept programu pripraví.
p. Mgr. Dušan Pollák
Informoval, že v rámci tejto akcie budú organizované aj športové podujatia. Bude
organizovaný aj turnaj v minifutbale bez nároku na rozpočet mesta.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Navrhol upraviť ukončenie akcie v tretí deň o 19.oo z dôvodu, že mesto bude musieť
zabezpečiť čistotu tejto časti mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že nejde o povinnosť mať stánky do ukončenia akcie, je to možnosť. Preto
odporučil ponechať navrhovaný čas, kultúrny program realizovať v priestoroch jarmoku,
hlučnosť je možné znížiť.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol zvýšiť počet toaliet na 10, do pracovnej skupiny doplniť 3 členov komisie
cestovného ruchu.
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Bolačeka
Položka kultúrny program maximálne 5.000 €
11-0-1
p. Zuzana Mazanová
Upozornila na to, že návrh na zvýšenie počtu prenosných toaliet bude mať dopad na rozpočet
jarmoku.
Poslanci MZ schválili návrh na zvýšenie počtu prenosných toaliet na 10 ks aj s navýšením
10-0-3
rozpočtu

Poslanci MZ schválili návrh – tretí deň ukončiť akciu o 19.00 hod.
8-4-1
p. Ing. Karol Kováč
Upozornil na návrhy, ktoré predložila komisia cestovného ruchu. Požiadal, aby sa o nich
hlasovalo.
Poslanci MZ schválili predložené návrhy
10-0-3
p. Zuzana Mazanová
Upozornila na to, že jedným z návrhu je aj zabezpečenie kyvadlovej dopravy, čo má dopad na
rozpočet jarmoku.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že v návrhu komisie je zapracovaná takáto požiadavka, otázne je, či eurobus
bude mať záujem. Môže to realizovať aj ako podnikateľský subjekt, bez dotácie mesta.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že na MHD mesto dopláca, teda predložený návrh bude mať dopad na rozpočet
mesta. Mala by sa schváliť čiastka na tento účel.
p. JUDr. Katarína Balážová
Upozornila poslancov, že schválením návrhu komisie cestovného ruchu sa schválil aj program
– viď bod 3.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že poslanci schválili rozpočet s navýšením a to z dôvodu zvýšenia počtu prenosných
toaliet. O nič viac. Teda všetko ostatné sa musí zrealizovať v rámci schváleného rozpočtu.
Pán primátor poznamenal, že túto dopravu nemusí realizovať eurobus, sú tu aj iní podnikatelia
v doprave.
Poslanci MZ schválili doplnenie pracovnej skupiny o 3 členov komisie cestovného ruchu.
10-0-2
Poslanci MZ schválili VZN so schválenými zmenami
11-0-0

5.

Smernica na verejné obstarávanie

p. Mgr. Dušan Pollák
Predložil stanovisko komisie vzdelávania – komisia odporučila materiál schváliť podľa
alternatívy č. 3.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na to, že podstatou alt. č. 3 je to, že smernica sa nebude vzťahovať na ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
p. Mgr. Matúš Bischof
Požiadal o stanovisko právničky mestského úradu. Zámerom bolo rozdeliť kompetencie na
originálne a prenesené. Predložená smernica by platila iba v prípade, ak ide o použitie
prostriedkov z rozpočtu mesta.

p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že smernicu by mal mať každý obstarávateľ v rámci verejného obstarávania.
V prípade, ak táto smernica bude platiť pre len pre mesto a materské školy, základné školy
a príspevkové organizácie si budú musieť spracovať vlastnú smernicu a predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Zdôvodnil návrh na rozdielne riešenie VO – školy vedú dvojité účtovníctvo, účtovníctvo pre
originálne a účtovníctvo na prenesené kompetencie.
Predložil poslanecký návrh – hlasovať o verzii, ktorú predložila komisia finančná, teda zmeny
článku III body 3.4., 3.5.,3.6. a článku V bod 5.5.
Navrhol doplniť článok VII bod 7.1. písm. a/ a b/. Služby doplniť o : ladenie a opravu
hudobných nástrojov, a tovary navrhol doplniť o : hračky, didaktické pomôcky, učebné
pomôcky okrem IKT, školské potreby, špecifický nábytok pre materské školy, celoslovenské
projekty garantované ministerstvom školstva, uniformy MP.
p. Mgr. Matúš Bischof
Požiadal o jasné stanovisko právnika mestského úradu k čl. IX bodu 9.2.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že rozpočtové organizácie majú jeden rozpočet, majú dvojité účtovníctvo a to
účtovníctvo na originálne kompetencie a účtovníctvo na prenesené kompetencie.
Stále je to však jeden subjekt.
Každá rozpočtová a každá príspevková organizácia si môže vypracovať vlastnú smernicu,
musí však byť schválená mestským zastupiteľstvom.
p. Mgr. Matúš Bischof
Uviedol, že jeho návrh je totožný s komisiou vzdelávania s návrhom na doplnenie článku IX
bodu 9.2. .... okrem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Navrhol začať v bodoch 3.4. a 3.5. s výškou od 1 000 €. Bolo by to v súlade so stanoviskom
komisie vzdelávania. Ostatné rešpektuje ako je v návrhu.
p. Ing. Ján Štefan
Navrhol doplniť do ukladacej časti uznesenia – uložiť pre rozpočtové organizácie spracovať
vlastnú smernicu a predložiť na schválenie MZ.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že schválením navrhovanej smernice by školy v skutočnosti nešetrili, ale by
preplácali pri verejnom obstarávaní. Povinnosť vypracovať smernicu vyplýva zo zákona.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol postup hlasovania.
Poslanci MZ neschválili alt. č. 2
3.4., 3.5.,3.6. podľa návrhu finančnej komisie
4-5-3
Poslanci MZ schválili čl. V bod 5.5. podľa návrhu finančnej komisie
9-0-4
Poslanci MZ schválili doplnenie článku VII bodu 7.1. podľa návrhu p. Bc. Ivana Kuhna
10-1-2
Poslanci MZ schválili návrh p. Mgr. Matúša Bischofa –
bod 3.4., 3.5., 3.6., podľa alt. 3 – návrh komisie vzdelávania
10-3-0

Poslanci MZ schválili doplnenie čl. IX bodu 9.2. a ukladacej časti
11-0-1
p. Ing. Ondrej Bolaček
Navrhol doplniť : pokiaľ nebudú mať schválenú smernicu, riadia sa uvedenou smernicou, čím
sa vykryje prechodné obdobie do schválenia vlastnej smernice.
Poslanci MZ schválili smernicu so schválenými zmenami
12-0-1

Prerušenie zasadnutia MZ

Pokračovanie zasadnutia MZ 28.6.2011 o 15.00 hod.
- zasadnutie sa neuskutočnilo, mestské zastupiteľstvo nebolo schopné rokovať
a uznášať sa

Pokračovanie zasadnutia MZ 29.6.2011 o 17.00 hod.
Pokračovanie zasadnutia MZ zvolaného na deň 27.6.2011 otvoril a viedol pán MUDr.
Vladislav Laciak, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Neprítomní – ospravedlnení boli :
p. Zoltán Beke
p. PaedDr. Viktor Baláž
p. Ing. Ondrej Bolaček
p. Ing. Karol Kováč
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
p. Ing. Marko Peter
p. Mgr. Dušan Pollák
Vzhľadom na skutočnosť, že overovatelia zápisnice menovaní 27.6.2011 neboli prítomní na
zasadnutí, pán primátor menoval za overovateľov zápisnice
p. PaedDr. Janku Mičudovú
p. Mgr. Radoslava Kovácsa
Poznamenal, že program rokovania bol schválený 27.6.2011, za bod 19 bol doplnený bod :
Oprava chodníka MŠ Kyjevská ulica a bod 15 bol v I. časti zasadnutia už prerokovaný.
Materiály boli uvedené prednostom mestského úradu, predkladateľmi materiálov a pánom
primátorom.

6.

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových
organizácií k 31.12.2010

Materiál predložil p. Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
Odborné stanovisko predložila p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta. Na
základe požiadavky primátora mesta podala informáciu o tom, v akom prípade by sa vyhlásil
ozdravný režim prípadne nútená správa : hranica je do 60 % bežných príjmov
predchádzajúceho roku. Vzhľadom však na pokles príjmov neodporučila ďalšie zadlžovanie
mesta, realizáciu väčších investícií, prípadne prijatie návratných zdrojov financovania.
Pán primátor potvrdil, že mestu nehrozí ani ozdravný režim, ani nútená správa.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Poznamenala, že napriek tomu, že finančný vývoj v roku 2010 bol nepriaznivý, veľa vecí sa
urobilo a stav záväzkov z obchodného styku sa znížil. Potvrdila, že stav záväzkov je vysoký,
ale zahŕňa stav záväzkov celkom, vrátane aj úverov, nie sú to len záväzky z obchodného
styku, pričom časť záväzkov je krytá zmluvami s obyvateľmi /úver zo ŠFRB/ Záverom
poznamenala, že až taký nepriaznivý vývoj v oblasti financovania nie je. Nútená správa závisí
aj od stavu záväzkov z obchodného styku a stavu záväzkov po lehote splatnosti nad 60 dní,
pričom záväzky musia byť uznané. Mesto takého záväzky neeviduje.
p. Mgr. Radoslav Kováč
Navrhol schváliť záverečný účet s výhradou a to kvôli porušeniu zákona v prípade úveru
z ČSOB.
Pán primátor poznamenal, že úver i jeho použitie schválilo mestské zastupiteľstvo.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Prehlásila, že záverečný účet s výhradou sa prijíma v tom prípade, ak je zistené hrubé
porušenie účtovníctva. Upozornila na to, že navrhovaný výrok môže spôsobiť problémy
mestu pri akomkoľvek obchodnom jednaní v prípade uchádzania sa o prostriedky.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Napriek uvedenému trvá na svojom návrhu, ani hlavná kontrolórka neodporúča riešiť
návratné zdroje financovania tento rok a predpokladá že ani na budúci rok. Neposkytnutím
reálnych údajov mesto by zavádzalo tých, ktorí by mali poskytnúť úver, čo považuje za veľmi
neslušné.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že záverečný účet mesta je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Ak by bol prijatý rozpočet s výhradou, mesto by
nemohlo byť oprávneným žiadateľom – čaká sa na výzvu na rekonštrukciu škôl, ukončenie
námestia, projekty pre rómsku komunitu.
p. Ing. Ján Štefan
Poznamenal, že záverečný účet sa týka roku 2010, mal by dopad na rok 2011.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že prehlásenie pani Ing. Petruchovej považuje za jemné vydieranie. Chyba sa
stala pri úvere, zákon bol porušený. Pri schvaľovaní úveru takéto argumenty neodzneli.
Sú mestá, ktoré hospodársku krízu riešili radikálnejšie.
p. Mgr. Radoslav Kovács
K projektom pre rómsku komunitu – mesto sa nebude môcť uchádzať o finančné prostriedky
z dôvodu, že nemá vypracovanú lokálnu stratégiu.
Návrh predložil z dôvodu, aby sa aspoň formálne zobrala zodpovednosť za to, že úver sa
nemal riešiť.
Pán primátor potvrdil, že pri schvaľovaní úveru odzneli námietky, ale nikto z poslancov
nepredložil návrh, ako riešiť situáciu – čo zrušiť. Poznamenal, že mesto je v priemernej
pozícii, časť problémov sa vyriešila prijatím úveru.
p. Ing. Dušan Pavlík
Uviedol, že záverečný účet je závažným dokumentom pre nasledujúci rok, mal by sa schváliť.
Viď aj predložené argumenty.
Upozornil pána primátora na to, že poslanci predložili návrhy, zo strany primátora mesta
uznesenie bolo vetované. Viď prípad 1. Rožňavskej a.s. K určitému šetreniu mohlo dôjsť aj
týmto opatrením.

Pán primátor zdôvodnil pozastavenie výkonu uznesenia. K l. Rožňavskej a.s. sa mestské
zastupiteľstvo určite vráti po doriešení vzťahu s daňovým úradom

p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že mesto malo pripravený krízový rozpočet, prijala sa však varianta s úverom.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Stiahol svoj návrh. MŠ musia byť realizované nie do konca roka, ale do konca augusta.
Poznamenal však, že jeho návrhy, ktoré budú predkladané postupne na mestských
zastupiteľstvách sa budú týkať rázneho šetrenia. Stiahnutím svojho návrhu urobil ústupok, ale
bude trvať na tom, aby sa začalo normálne hospodáriť a mesto sa priblížilo k normálnej
samospráve.
p. JUDr. Katarína Balážová
Informovala, že nedodržanie zákona v súvislosti s úverom z ČSOB konzultovala s najvyšším
kontrolným úradom. V tomto prípade už nie je možné spätne prijať opatrenia. Preto podporila
návrh schváliť záverečný účet bez výhrad.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
10-0-0
Na základe požiadavky pána primátora predložili vyjadrenie o potrebnom pomere hlasovania
pri schvaľovaní záverečného účtu :
p. JUDr. Erika Mihaliková potvrdila, že na schválenie záverečného účtu je potrebná
nadpolovičná väčšina poslancov.
p. JUDr. Katarína Balážová súhlasila s názorom právničky mestského úradu.

7.

Návrh na schválenie programového rozpočtu mesta na roky 2011 – 2013

p. Ing. Klára Leskovjanská
Uviedla, že programový rozpočet bol spracovaný na základe rozpočtu na rok 2011 – 2013,
ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom č. 170/2011. Na základe dohody s poslancami
MZ programový rozpočet na roky 2012,2013,2014 bude pripravovaný spoločne po
dovolenkovom období. Príslušní zodpovední pracovníci budú musieť pripraviť podklady do
septembra 2011.
p. Ing. Dušan Pavlík
Oboznámil prítomných so stanoviskom komisie finančnej zo dňa 6.6.2011. V konečnom
dôsledku komisia neprijala uznesenie.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že práve z dôvodu návrhu presunu finančných prostriedkov z príspevkov pre
športové a kultúrne organizácie na opravu chodníkov komisia k celkovému uzneseniu
neprijala uznesenie. Uviedol, že k tomuto presunu pri schvaľovaní rozpočtu nakoniec nedošlo.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že v komisii finančnej sa naraz prerokovával rozpočet a programový rozpočet
a bolo prijaté jedno uznesenie, ktoré aj uviedla.
p. Ing. Dušan Pavlík
Navrhol schváliť programový rozpočet v súlade so schváleným rozpočtom.

Poslanci MZ schválili programový rozpočet s doplnením návrhu predloženého pánom Ing.
Pavlíkom.
10-0-0

8.

Návrh rozpočtu Turistického informačného centra na rok 2011

p. Ing. Karin Cseh
Uviedla materiál, ako aj stanovisko dozornej komisie. Poznamenala, že v príslušných
komisiách MZ materiál nebol prerokovaný.
p. Ing. Dušan Pavlík
Informoval, že dozorná komisia konštatovala, že schválený príspevok sa nepoukazuje pre
organizáciu v potrebnej výške. Organizácia je odkázaná na predsezónne, nárazové
zabezpečenie finančných prostriedkov. Na základe žiadosti sa to aj udialo, za čo poďakoval
mestskému úradu.
Komisia riešila zámer odovzdať parkovisko na námestí do správy TIC, určite by vedela
zabezpečiť prevádzkovanie lacnejšie a efektívnejšie. Uvedené len dal na vedomie poslancom.
Pán primátor poznamenal, že parkovanie na námestí bude obmedzené v súvislosti
s rekonštrukciou námestia. Túto problematiku odporučil otvoriť na jar roku 2012.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
10-0-0

9

Informatívna správa o rozostavaných investičných akciách mesta Rožňava

p. Ing. Dušan Pavlík
Navrhol, aby investičné akcie, ktorých poradie určila komisia výstavby, boli v priebehu
dovolenkového obdobia mestským úradom riešené, bolo vykonané verejné obstarávanie na
výber dodávateľa.
Pán primátor poznamenal, že mestský úrad bude vo veci konať a v prípade potreby bude
zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, zrejme aj viackrát.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že aj v prípade realizácie vodorovného značenia bude musieť mestské zastupiteľstvo
schváliť zmluvu o dielo, nakoľko suma bude presahovať 1 000 €. Mestský úrad zrealizuje za
toto obdobie verejné obstarávanie na výber dodávateľa a realizáciu začne v prípade, ak na to
budú finančné prostriedky.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že po kontrole verejného obstarávania na rekonštrukciu námestia budú zmluvy
predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
10-0-0

10.

Zámer výstavby ďalších nájomných bytov 6 x b.j. Nadabula

p. Ľudovít Kossuth
Predložil zámer na výstavbu ďalších nájomných bytov. Vedľa rozostavaného bytového domu
je ešte miesto na ďalšiu zástavbu, pozemok je mestský. Použil by sa opakovaný projekt.
Projektant vypracuje štúdiu na osadenie objektu. Komisia výstavby odporučila schváliť
predložený zámer.
Pán primátor upozornil na to, že v tomto štádiu ide o schválenie zámeru, žiadosti o pridelenie
bytu sú. Zo strany ŠFRB v mesiaci máj mesto obdržalo aj ďakovný list za aktívnu pomoc
a spoluprácu pri napĺňaní poslania ŠFRB v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či zámer je časovo obmedzený, kedy sa bude môcť reagovať na výzvu.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Potvrdil, že mesto eviduje enormné množstvo žiadostí o pridelenie bytu, podporil predložený
zámer schváliť a výstavbu podporil.
p. Ladislav Farkaš
Uviedol, že zámer nie je časovo viazaný, ide o prvý krok k tomu, aby sa mesto mohlo
uchádzať o dotáciu a úver, prípadne objednať projektovú dotáciu. Ostatné kroky sú
podmienené schválením MZ.
p. Roman Ocelník
Podporil predložený zámer. Priemyselným parkom a vybudovaním bytoviek sa mestská časť
Nadabula priblíži k mestu.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
10-0-0
Pán primátor upozornil na to, že medzi 17.00 a 18.00 hod. je vymedzený čas na vystúpenie
občanov v rámci bodu Diskusia občanov.
- nikto nevystúpil v rámci uvedeného bodu. Prítomný občan deklaroval, že vystúpi
v rámci bodu 13 programu rokovania.

11.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre opravu strechy tribúny mestského
futbalového štadióna v Rožňave

p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, či zo strany poisťovne je dané prehlásenie, že poisťovňa uhradí celú sumu za
opravu strechy.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že písomné prehlásenie nie, postup vyplýva zo zmluvy. Poisťovňa uznala škodovú
udalosť, 50 % nákladov aj poukázala na účet mesta. Ďalšie prostriedky obdrží
po zrealizovaní opravy a predložení potrebných dokladov.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podľa jeho názoru nie je isté, že mesto obdrží plnú výšku. Zatiaľ je tu len pravdepodobnosť,
ktorá vyplýva zo všeobecnej zmluvy.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že mesto obdržalo zálohovú platbu vo výške 20 000 €.
p. Ing. Ján Štefan

Prečítal uznesenie MZ 135/2011 prijaté na predchádzajúcom zasadnutí.
p. Roman Ocelník
Informoval o postupe poisťovne v prípade poistných udalostí. Je predpoklad, že mesto určitú
čiastku bude musieť doplatiť. V každom prípade je potrebné štadión opraviť.
Pán primátor poznamenal, že určite nejaká spoluúčasť mesta bude. Sú prostriedky na opravu
strechy, na vnútro tribúny nie.
Informoval, že firmy Unistav a J.P.Stav sa zaviazali, že sponzorsky vybudujú dve šatne vedľa
terajšej budovy.
p. Peter Džačár
Prehlásil, že je potrebné využiť poskytnuté prostriedky, dofinancovať by sa mohla z položky
správa štadióna.
Mestský úrad konkrétne p. Ing. Farkaš rokoval s projektantom vo veci výstavby šatní, projekt
sa začne spracúvať v 26. týždni. Projekt bude dopracovaný o verejné WC.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, z čoho mesto pokryje spoluúčasť na uvedenej akcii, či otvorí rozpočet
mesta. Zrejme jeho I. zmena sa bude týkať tejto problematiky.
Pán primátor poznamenal, že mesto iné možnosti nemá.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Uviedol, že pokiaľ bude spolufinancovanie z položky správa štadióna, súhlasí s tým.
S navyšovaním výdavkovej časti rozpočtu však nesúhlasil.
p. Ing. Ján Štefan
Vysvetlil postup dokladovania škodovej udalosti. Dopredu mesto nevie, ktoré položky budú
poisťovňou uznané. Mesto obdržalo zálohu len na základe predloženého prepočtu.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
7-2-0

12.

Prekládka vodovodu v k.ú. Nadabula

p. Ľudovít Kossuth
Uviedol, že sa jedná o pozemky, ktoré sú vyčlenené v ÚPN mesta na individuálnu bytovú
výstavbu, je o ne záujem, pokiaľ budú vybudované všetky inžinierske siete. Požiadal
poslancov MZ o podporu predloženého zámeru a mestský úrad, aby po schválení uznesenia
vyzval správcu sietí o prekládku, aby sa pozemky uvoľnili na rozvoj mestskej časti.
p. Ing. Dušan Pavlík
Uviedol, že v tomto prípade, náklady súvisiace s prekládkou by mal hradiť iniciátor akcie.
p. MUDr. Vladislav Laciak
Informoval, že medzi VVS a mestom je dohoda, že z poplatkov ktoré mesto hradí za dažďovú
vodu, je možné realizovať určité akcie v prospech mesta. Zrejme náklady budú hradené
z týchto prostriedkov.
Poznamenal však, že MZ cca pred mesiacom také ústretové voči VVS nebolo /pri riešení
vecného bremena/.
p. Peter Džačár
Navrhol vypustiť z uznesenia schvaľovaciu časť a ponechať len ukladaciu časť uznesenia.

p. Ľudovít Kossuth
Informoval, že rokovanie s VVS už viackrát sa uskutočnilo a to hlavne z dôvodu výskytu
častých porúch v uvedenej lokalite. Z ich strany bol daný prísľub, že táto prekládka sa
zabezpečí v rámci kanalizácie m.č. Nadabula. Teda s nákladmi sa vysporiadajú.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez schvaľovacej časti.
8-0-2

13.

Prerokovanie žiadosti o Zmenu a doplnky k územného plánu mesta Rožňava „Obytný
súbor kaskády Rožňava“ v západnej časti mesta, v lokalite Rudňanský kopec

p. Peter Molnár – konateľ spoločnosti DELTA prezentoval zámer týkajúci sa zmeny
a doplnkov ÚPN mesta.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že komisia k zámeru mala najprv zamietavé stanovisko, po prezentovaní zámeru
komisia vyjadrila jeho podporu za podmienky, že náklady jednak za obstaranie zmeny
a doplnkov ÚPN a celkového prevádzkovania obytného súboru bude znášať investor.
p. Ing. Dušan Pavlík
Požiadal o informáciu, či sa zámer dotýka aj k.ú. Rudná, v tom prípade zrejme bude potrebné
spoločné stanovisko. Ďalej o vyjadrenie, či uvedené byty nebudú stavané pre
neprispôsobivých občanov zo sídliska Luník v Košiciach. V meste totiž rezonovala táto
informácia.
p. Peter Molnár
Informoval, že v rámci prípravných prác bolo zapojených do čistenia lokality niekoľko
Rómskych občanov, s ktorými spolupráca v priebehu týždňa aj skončila. Zrejme tá fáma
vznikla týmto a informáciu aj dementoval.
Informoval, že investor bude znášať aj náklady na vybudovanie inžinierskych sietí.
Čo sa týka ďalších nákladov po vybudovaní : čistenie komunikácií, údržba zelene – zámer
počíta so zriadením funkcie správcu uvedenej lokality.
Prehlásil a uistil poslancov MZ, že uvedené byty nie sú určené pre uvedené skupiny
obyvateľov. Sú ochotní to aj písomne deklarovať.
Pán primátor uviedol, že v tomto štádiu ide o objednanie zmeny a doplnkov k územnému
plánu, schválenie podmienok úhrady nákladov. Zmena a doplnenie ÚPN bude ešte
predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom. Ide o pomerne časovo náročný postup.
p. Ing. Dušan Pavlík
V materiáli postráda uvedenie kategórie bytov. V uznesení v bode 3 by mala byť uvedená
kategorizácia bytov, a mal by sa investor zaviazať, aby v priebehu výstavby sa kategorizácia
bytov nemenila. Nebol by rád, keby v uvedenej lokalite sa postavili byty s nízkym
štandardom pre neprispôsobivých ľudí.
p. Ing. Ladislav Farkaš
Uviedol, že do uznesenia je možné dopracovať to, že investor prehlasuje, že kategorizáciu
bytov v priebehu výstavby nebude meniť a bude dodržaná podľa projektovej dokumentácie.
p. Peter Molnár
Informoval, že sídlo spoločnosti je nad reštauráciou Fontána – Šafárikova 17.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením
ods. 1 - .... vrátane inžinierskych sietí

bodu 3 – že investor kategorizáciu bytov zachová podľa predloženej projektovej
dokumentácie a nebudú to byty nižšieho štandardu.
10-0-0

1. Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Rožňava pre spoločnosť Tatran Prešov spol.
s.r.o.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na to, že zo strany finančnej komisie nebola navrhovaná cena.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že sa môže schváliť priamy predaj pozemku, zákon pripúšťa výnimku ak ide o
vysporiadanie pozemku pod stavbou v majetku žiadateľa.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Navrhol určiť cenu podľa platných zásad
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že najnižšia cena by mala byť podľa znaleckého posudku, mestské zastupiteľstvo
môže aj ináč rozhodnúť. Upozornila na to, že mesto nemá vypracovanú cenovú mapu.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Navrhol potom určiť cenu podľa znaleckého posudku.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že v tomto prípade platí výnimka – vysporiadanie pozemku pod stavbou v majetku
žiadateľa – najnižšia cena nemusí byť určená podľa znaleckého posudku.
Poslanci schválili alt. a/ návrhu na uznesenie, cenu podľa návrhu žiadateľa
9-0-0

2. Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Rožňava v prospech
neziskovej organizácie FOR REGION, n.o.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že ide o všeobecnú hodnotu, ktorá sa stanovuje vyhláškou, platí pre mesto Rožňava,
uplatňuje sa aj v prípade výpočtu dane z nehnuteľností a je vo výške 9,96 €/m2.
p. Ľudovít Kossuth
Naniesol otázku, ako sa bude postupovať v prípade vybudovania verejnej kanalizácie.
Pán primátor upozornil na predmet rokovania. Riziko vybudovania čističky berie investor.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Upozornila, že to rieši územné rozhodnutie, viď číslo územného rozhodnutia uvedené
v dôvodovej správe.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
10-0-0
3. Využitie objektu Vilka Kúpele
p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na rozpor bodu 1 a bodu 4 obchodnej verejnej súťaže.

Navrhol, aby sa do bodu 4 uviedla cena : minimálne nájomné 12 000 € ročne. Tak je to
uvedené aj v bodu 5 d/.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že za náklady spojené s účasťou na súťaži / bod l / sa považujú napr. náklady na
overenie, vyhotovenie fotokópií. Za tie účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu. S úpravou
bodu 4 súhlasila.
Uviedla, že sa upraví aj číslovanie bodov. 2 x je uvedený bod 4.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so zmenou číslovania, a úpravy bodu 4
podľa bodu 5.
10-0-0

4. KZ na dodanie hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ
MŠ
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

16. Návrh na priznanie odmeny za I. štvrťrok 2011 zástupcovi primátora mesta
Pán primátor kladne hodnotil pôsobenie p. Burdigu vo funkcii zástupcu primátora mesta.
Poďakoval sa za jeho maximálnu ochotu a spoluprácu. Poznamenal, že nejde len
o vymenované aktivity.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že na neformálnom stretnutí bola navrhovaná iná výška odmeny, odvíjala sa od
hodinovej mzdy primátora mesta. Takto určená odmena by odzrkadľovala čas strávený pri
zabezpečení úloh vyplývajúcich z funkcie zástupcu primátora mesta.
p. Ing. Dušan Pavlík
Podporil predložený návrh. V správe by mal byť uvedený tento údaj.
Pán primátor poznamenal, že návrh bol predložený v súlade s poriadkom odmeňovania
predstaviteľov volených orgánov mesta. Aktivity zástupcu primátora boli uvedené.
Informoval, že on navrhol vyššiu odmenu, pán Burdiga však prehlásil, že väčšiu ponuku
neakceptuje.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Prehlásil, že nejde o výšku odmeny, ale akcie by mali byť ohraničené dobu výkonu.
p. František Focko
Navrhol schváliť odmenu vo výške 1 500 €. V aktivitách postráda vedenie mestského
zastupiteľstva.
p. Mgr. Matúš Bischof
Požiadal, aby v budúcnosti bol uvedený rozpis.
Poslanci MZ neschválili návrh na odmenu vo výške 1 500 €

3-6-1

Poslanci MZ schválili návrh primátora mesta vo výške 1 000 €

9-0-1

17. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 178/2007
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok
10-0-0

18. Materiály hlavnej kontrolórky
1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Zoltána Fábryho na Ul.
J.A.Komenského č. 5 v Rožňave
p. Mgr. Radoslav Kovács
Vzhľadom na zistené nedostatky naniesol otázku, kedy bude vykonaná následná finančná
kontrola.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že kontrola sa buď zaradí do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 alebo bude
vykonaná mimo plánu činnosti. Je potrebné určiť lehotu. S riaditeľkou dohodla termín
15.7.2011 na odstránenie nedostatkov.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Predložil návrh, aby správa o následnej kontrole bola predložená MZ do 30.9.2011.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie s doplnením ukladacej časti.
10-0-0

2. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Rožňava na II. polrok 2011
p. Ing. Dušan Pavlík
V súvislosti s negatívnym zistením vo verejnom obstarávaní navrhol :
Každú zmluvu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania predložiť na kontrolu hlavnej
kontrolórke pred podpisom primátora mesta. Malo by sa to zapracovať do plánu činnosti.
Pán primátor uviedol, že tento návrh by podporil, už je zavedený systém pri predkladaní
materiálov pre mestské zastupiteľstvo, hlavná kontrolórka a právnička musia potvrdiť
správnosť každého materiálu. Môže sa to zaviesť aj pri zmluvách.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že sa nebráni tomu, ale ako hlavná kontrolórka vykonáva následnú kontrolu. Nemôže
byť zodpovedná, za niečo – čo je pripravené na podpis. Jej kompetencie sú presne
vymedzené zákonom. Ona odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie nemá. Kontrolu na
verejné obstarávanie vykonáva len v prípade podprahového VO v súlade s platnou
smernicou.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že myslel na výnimočné zmluvy a v tomto prípade to aj bola. Návrh predložil
z dôvodu, že pani hlavná kontrolórka argumentovala pri problémovej zmluve tým, že
zmluvu nevidela, teda nemohla upozorniť na nedostatky. Podľa jeho názoru by mala vykonať
formálnu kontrolu zmlúv napr. nad 1 000 €.

Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením podľa návrhu p. Ing. Pavlíka.
10-0-0
p. JUDr. Erika Mihaliková
Poznamenala, že je otázne či jedna osoba môže vykonávať predbežnú a zároveň následnú
finančnú kontrolu.
Pán primátor požiadal o preverenie schváleného uznesenia a následne sa rozhodne či uvedené
uznesenie podpíše alebo ho bude vetovať.

19. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – výsledky hospodárenia za rok 2010
Materiál uviedla Mgr. Martina Beshirová, konateľka MTVŠ v súlade s prepracovaným
materiálom, ktorý bol poslancom MZ odovzdaný 27.6.2011 a to v I. časti zasadnutia.
p. František Focko
Pripomienkoval údaje z pôvodného materiálu.
Naniesol otázku, z akého dôvodu sa opravoval materiál a bol predložený poslancom nový.
Ďalej na p. Ing. Leskovjanskú, či materiál je v súlade aj s účtovníckymi normami.
p. Martina Beshirová
Materiál bol prepracovaný podľa zákona. Bol preštylizovaný. Už aj na internetovej stránke
mesta bolo zverejnené nové znenie.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Uviedla, že záver správy konzultovala s účtovníčkou mesta, hľadali riešenie, ako najlepšie
vyčistiť účtovníctvo MTVŠ od určitého obdobia. Našli ustanovenie v zákone, podľa ktorého
neidentifikovateľné pohľadávky a pohľadávky, ktoré nie sú dokladované je možné odpísať.
Táto vec bola konzultovaná aj s auditorom.
Pán primátor informoval, že 30.6. sa uskutoční valná hromada za prítomnosti právničky
mestského úradu a prijme sa záver.
p. Roman Ocelník
Naniesol otázku v akom štádiu je rokovanie s.r.o. s firmou KID vo veci zvýšenia periodicity
vysielania s náväzným vyčíslením nákladov a koľko by stálo vysielanie DVBT.
p. Mgr. Martina Beshirová
Vysielanie satelitné je nákladné, presahuje vysoko rozpočet MTVŠ, stálo by cca 20 000 €
ročne. S navrhovanou možnosťou DVBT sa nezaoberali z technických dôvodov.
Informovala o terajšom zabezpečení vysielania cez KID.
Uviedla, že za daného finančného, technického stavu a personálneho stavu zvýšiť
programovú štruktúru nedokážu. Prácu sťažuje aj skutočnosť, že napr. v priebehu toho týždňa
3 x zabezpečovali priamy prenos z mestského zastupiteľstva.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že je otázne, či MZ za daného stavu ponechá MTVŠ, alebo nájde riešenie.
Poukázal na to, že pomerne veľa občanov nemá možnosti sledovať vysielania.
Navrhol vypísať verejnú súťaž na prenájom tejto prevádzky.
p. Mgr. Martina Beshirová
Nesúhlasila s názorom, že veľkej časti obyvateľstva je RVTV nedostupná. Podľa jej názoru
sledovať RVTV vie cca 4 000 domácností. Zaviedli vysielanie aj cez internetovú stránku.

p. Mgr. Dionýz Kemény
Informoval, že dozorná rada sa 2 x stretla, oboznámila sa celkovou situáciou. Navrhli
uznesenie, ktoré bolo prezentované.
Poznamenal, že výsledky hospodárenia sú pomerne rovnaké za každého konateľa, bolo ich za
jeho poslaneckého pôsobenia viac.
Dozorná rada navrhla zorganizovať okrúhly stôl za účasti všetkých zainteresovaných,
všetkých tých, ktorí chcú pomôcť, aby sa našlo určité riešenie.
Prehlásil, že za daného stavu nie je možné viac vykonať. Prácu sťažujú aj samotní poslanci –
viď zasadnutia MZ – neukončujú sa, poslanci sa nezídu a pod.
p. JUDr. Katarína Balážová
Informovala, že t.č. vykonáva kontrolu uvedenej s.r.o. Upriamila pozornosť na stanovisko
auditora, ktorý upozorňuje na to, že spoločnosť vykazuje dlhodobo stratu a je predpoklad, že
ju bude vykazovať aj naďalej.
Poznamenala, že by bolo dobré pouvažovať nad tým, že je v záujme mesta dotovať stratu.
Spoločnosť nedisponuje dostatočným tokom finančných prostriedkov, okrem dotácií mesta
a veľmi nízkych vlastných príjmov, iné ani nemá.
Je na škodu veci, že dozorná rada sa so stratou nezaoberala.
Záverom poznamenala, že mediálnu politiku v meste by bolo potrebné riešiť komplexne. Za
daného stavu nie je predpoklad na hlbšiu informáciu občanov.
Pán primátor poznamenal, že nová dozorná rada vykonáva svoju činnosť cca 16 dní.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Uviedol, že dozorná rada v prvom rade sa musí oboznámiť so skutočnosťou a len tak môže
navrhnúť opatrenia a závery.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Východisko vidí v komerčnej aktivite spoločnosti, k čomu by mal napomôcť aj mestský úrad.
Nesúhlasil, aby táto spoločnosť zanikla a nevysielala priame prenosy zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Uviedol, že vie si teoreticky predstaviť to, že spoločnosť bude vysielať len priame prenosy,
v tom prípade bude dotovaná na 100 % a bude považovaná za verejnú službu občanom
mesta.
p. František Focko
Navrhol, aby do konca roka boli zrušené priame prenosy z mestského zastupiteľstva, aby sa
zo zasadnutí vysielali len šoty.
Pán primátor upozornil na predmet rokovania.
p. Mgr. Martina Beshirová
Uviedla, že návrhom p. Focka by sa nič neušetrilo.
p. František Focko
Poznamenal, že vysielanie je určitá nákladová položka. Poukázal na počet zasadnutí napr.
v mesiaci jún. Prehlásil, že nie je proti MTVŠ.
p. JUDr. Erika Mihaliková
K priamemu vysielaniu – upozornila, že je súčasťou plánu činnosti, ktorý na tento rok ešte
nebol schválený.
p. Mgr. Martina Beshirová
Uviedla, že plán činnosti je stanovený podľa programovej štruktúry, riadi sa podľa licencie.
Priame prenosy už majú dané v licencii.

p. Mgr. Dionýz Kemény
Zopakoval návrh na doplnenie uznesenia o ukladaciu časť – zorganizovať pracovné stretnutie
na riešenie efektívnosti s.r.o. v III. štvrťroku 2011.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Upresnila, že plán činnosti je na úrovni rozpočtu, ktorý je vlastne finančným vyjadrením
plánu činnosti. Ten ešte nebol schválený.
p. František Focko
Stiahol svoj návrh na doplnenie uznesenia.
Poslanci MZ výsledky hospodárenia zobrali na vedomie a doplnili ukladaciu časť uznesenia.
9-0-1

Oprava chodníka MŠ Kyjevská ulica a bod 15 bol v I. časti zasadnutia už prerokovaný.
Pán primátor poznamenal, že návrh na doplnenie programu o tento bod predložil p. Bc. Ivan
Kuhn, MA. Nie je prítomný na zasadnutí.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že v rámci petície občanov mesta bolo prijaté uznesenie, ale len na opravu strechy,
neprijalo sa uznesenie k chodníku.
Pán primátor uviedol, že je potrebné doplniť uznesenie MZ č. 216/2011 o opravu chodníka.
Poslanci MZ schválili doplnenie uznesenia MZ č. 216/2011
9-0-0

20. Podnety pre hlavnú kontrolórku mesta
Nikto nepredložil podnet na vykonanie kontroly pre hlavnú kontrolórku mesta.
21. Otázky poslancov
22. Diskusia
p. Ing. Dušan Pavlík
Upozornil opätovne na stav sídliska Vargove pole :
Je znečistené, rigoly sú zanesené, staré bloky zatekajú, zeleň sa stráca, cesty a chodníky
medzi blokmi sú zničené, všade parkujú autá. Je si vedomý finančnej situácie, nič sa však
nedeje. Na tieto nedostatky viackrát upozornil p. Katrenicsa.
Vytkol primátorovi mesta, že neinformoval mestské zastupiteľstvo o plánovanej personálnej
zmene vo funkcii prednostu mestského úradu, aj keď je to v jeho kompetencii. Podľa jeho
názoru uvedené miesto malo byť obsadené výberovým konaním. Znovu je tu komunikačná
bariéra.
Pán primátor poznamenal, že informáciu mienil predložiť na zasadnutí MZ. Čo sa týka
obsadenie funkcie prednostu, dal zverejniť podmienky menovania a odvolania na internetovej
stránke mesta.

Poznamenal, že on ako primátor mesta dostal mandát na základe výsledkov volieb. Je v jeho
kompetencii menovať prednostu mestského úradu, osobu, ktorá s ním bude spolupracovať. Za
výber nesie on zodpovednosť. Prehlásil, že postupoval podľa zákona.
p. Darina Repaská nastúpi do funkcie 1.7.2011 s 3 mesačnou skúšobnou dobou. Dňom 1.7.
vytvorí pracovné miesto : zástupca prednostu mestského úradu – bude ním terajší prednosta
mestského úradu, ktorý zaučí p. Repaskú . Uvedená funkcia bude vytvorená do októbra.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že pred hotelom Empress bola zrealizovaná stavba - letná záhrada – naniesol
otázku, či stavebné povolenie bolo vydané pred začatím jej výstavby.
Ďalej požiadal o informáciu týkajúcu sa Zóny M – aké aktivity bude vyvíjať, aké je
personálne zabezpečenie, či sa pripravuje zriadenie webovej stránky, kedy bude prevádzka
otvorená.
Požiadal o písomnú informáciu.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Uviedol, že v mesiaci marec – apríl predložil podnet na riešenie dopravného ihriska – ten sa
aj doriešil. Požiadavka na umiestnenie zberných kontajnerov medzi garážami pod svahom
Vargoveho pola nebola rešpektovaná.
Informoval, že zvolal zasadnutie komisie sociálnej na deň 4.7. Program bude zverejnený na
internetovej stránke mesta. Vyzval zainteresovaných – hlavne v bytovej oblasti o účasť.
p. Roman Ocelník
Uviedol, že mesto dotuje MHD, možno občania o tom ani nevedia. V iných mestách na
autobusoch je nasledovný oznam : túto dopravu dotuje mesto.
V prípade realizácie opráv ciest požiadal, aby sa nezabudlo aj na cestu nad Billou pred
pekárňou BFZ.
Pán primátor uviedol, že mesto dotuje celú mestskú hromadnú dopravu. Predložený návrh
bude mať dopad na výdavky mesta.
p. Roman Ocelník
Prehlásil, že náklady súvisiace s označením autobusov uhradí on, pokiaľ to finančne eurobus
nezvládne.
Prednostovi mestského úradu poprial všetko dobré.
Pán primátor poznamenal, že pán Štefan sa zasadnutí bude ešte zúčastňovať a pevne verí, že
odovzdá svoje skúsenosti novej prednostke.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Naniesol otázku, či rozpočet počíta s nákladmi, súvisiacimi s personálnou zmenou.
Pán primátor prehlásil, že organizačná zmena bude realizovaná v rámci schváleného rozpočtu.
p. Ing. Eva Petruchová
K Zóne M – informovala, že projekt bol ukončený, finančné vyúčtovanie projektu bolo
spracované, zaslané. Celú kompetenciu za riadenie Zóny M prevezme odbor školstva.
V rámci zmeny organizačnej štruktúry bude riešené obsadenie Zóny M. podľa rozhodnutia
vedenia mesta.
Priestory sa využívajú - Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 16.6.
uskutočnilo 1 akciu.

Pán primátor informoval, že asi pristúpi na personálny audit – pokiaľ MZ schváli – a následne
sa zrealizuje organizačná zmena. T.č. je známa len výška nákladov na vykonanie
personálneho auditu.
p. Peter Džačar
Požiadal o uvedenie termínu realizácie vodorovného dopravného značenia. Má informácie, že
verejná súťaž bola vyhlásená.
Pán primátor upozornil na to, že zmluva s úspešným uchádzačom musí byť schválená
v mestskom zastupiteľstve.
Pán prednosta poznamenal, že pokiaľ sa zmluva schváli v MZ, realizácia sa môže uskutočniť
v mesiaci júl 2011.
Pán prednosta sa poďakoval každému za 17 ročnú spoluprácu počas jeho pôsobenia vo
funkcii hlavného kontrolóra a vo funkcii prednostu mestského úradu.
Pán primátor poznamenal, že táto zmena bola čiastočne plánovaná, čiastočne ju aj urýchlili
určité udalosti.
p. Drengubiak
Vystúpil v mene obyvateľov volebného obdobu č. 1 – odkedy pán Turek nie je poslancom
mestského zastupiteľstva, nikto sa nestará o severnú časť mesta. Naniesol otázku na
poslancov z volebného obvodu 1 – či preverujú na tvári miesta stav v tejto časti mesta.
Upozornil na to, že budujú sa nové „obydlia, chajdy“, osadzujú unimo bunky.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Ing. Ján Štefan
prednosta MsÚ
overovatelia
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