Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán MUDr.
Vladislav Laciak, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že
poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového
počtu bolo v úvode zasadnutia prítomných 11 poslancov, v priebehu rokovania sa upravil počet
na 15.
Neprítomní - ospravedlnení boli :
p. Zoltán Beke
p. Ing. Peter Marko
Za overovateľov zápisnice menoval :
p. Ľudovíta Kossutha
p. PaedDr. Janku Mičudovú
Pán primátor citoval z Rokovacieho poriadku MZ povinnosti overovateľov zápisnice.
Konštatoval, že zápisnica z predchádzajúca zasadnutia MZ, ktoré sa uskutočnilo 5.9.2011 bola
overovateľmi podpísaná.
Pani Mgr. Alžbeta Gyömbérová, vedúca odboru kultúry, školstva, vzdelávania a športu,
predložila informáciu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ Kozmonautov.
Výberové konanie sa uskutočnilo 8.9.2011, zúčastnili sa ho traja kandidáti. Školská rada pri MŠ
navrhla za riaditeľku p. Moniku Pál Balázs dňom 1.9.2011. Pán primátor jej zablahoželal
a odovzdal menovací dekrét
Primátor mesta navrhol nasledovné zmeny programu rokovania :
Stiahnuť materiály :
Na základe písomného oznámenia Tanečného klubu SAMBED Rožňava – Občianskeho
združenia : po celkovom zhodnotení súčasného stavu a možností rušia žiadosť o prenájom
spoločenskej sály mestského úradu :
Bod 21/19 Tanečný klub SAMBED – nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov
Na základe informácie p. Ing. Dovalovej, vedúcej odboru výstavby, ÚP, ochrany a tvorby ŽP
k predloženému návrhu zmien a doplnkov č. 1/2011 Krajský stavebný úrad v Košiciach zatiaľ
nevydal súhlasné stanovisko :
Bod 12 – Schválenie návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2011 Územného plánu mesta Rožňava,
lokalita A – „Pod Gombášom“ a lokalita B – „IBV Podrákoš – lokalita Útulná“
Zmeniť poradie programu :
Vzhľadom na skutočnosť, že do konca septembra je potrebné doriešiť orgány 1. Rožňavskej a.s.
a je predpoklad, že bod 31 nebude v priebehu rokovania 29.9.2011 prerokovaný, pán primátor
navrhol zaradiť za bod 16 materiál :
1. Rožňavská a.s. – riešenie dozornej rady a predstavenstva
Pán Ing. Dušan Pavlík čiastočne na návrh komisie finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku, poslaneckého klubu a predkladateľov predložil návrh na stiahnutie
nasledovných materiálov :

4.
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
5.
Mgr. Radoslav Kovács – poslanecký návrh
21.1. Právna analýza možnosti výpovede Rámcovej zmluvy o dielo uzatvorenej so
spoločnosťou ROZEKO s.r.o. dňa 31.12.1999
21.12. Slovenský rybársky zväz – MO Rožňava – predaj pozemku
21.27. VVS a.s. Košice – zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
21.28. VVS a.s. Košice – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. 44/2011
25.
ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave – žiadosť o finančný príspevok na spolufinancovanie
projektu „Rozvoj porozumenia textu a vzdelanie v anglickom jazyku smerom
k otvorenej Európe“ podaného v rámci Operačného programu : Vzdelávanie
Poznamenal, že návrh predložil písomne so stručným zdôvodnením.
P. PaedDr. Janka Mičudová predložila návrh na vypísanie výberového konania na funkciu
konateľky MTVŠ s.r.o. Rožňava z dôvodu, že na dozornej rade bolo konateľkou oznámené, že
dňom 30.9.2011 ukončuje pracovný pomer. Požiadala o prerokovanie uvedeného bodu
29.9.2011.
Pán primátor informoval, že písomne oznámil konateľke, že je možné ukončiť pracovný
pomer dohodou za predpokladu predloženia stanoviska dozornej rady, doriešenia poverenia
vedením MTVŠ s.r.o. do výsledkov výberového konania, postupu v prípade projektu, kde
terajšia konateľka je manažérkou projektu, ďalej splnenia úloh, ktoré boli konateľke dané
mestom – prednostkou mestského úradu.
Uvedený návrh bol zaradený do programu rokovania za bodom riešenia orgánov 1.
Rožňavskej a.s.
p. Mgr. Matúš Bischof požiadal, aby sa o návrhu p. Ing. Pavlíka hlasovalo jednotlivo.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA požiadal, aby pred hlasovaním jednotlivé návrhy boli zdôvodnené.

Hlasovanie :
Stiahnutie bodu 12
Stiahnutie bodu 21/19
Presun bodu 31 za bod 16

10-0-0
11-0-0
11-0-0

Stiahnutie bodu 4
p. Ing. Dušan Pavlík – iný návrh predložila komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu –
požadovali odovzdanie ocenenia športovcov v reálnom roku, poslanecký návrh riešil
odovzdanie ocenenia v mesiaci september. Materiál sa musí dopracovať a predložiť v mesiaci
október MZ.
12-0-0
Stiahnutie bodu 5
p. Ing. Dušan Pavlík – zdôvodnil tým, že v návrhu je pomerne veľa nejasností, má súvis
s rozpočtom mesta a dotáciami.
p. PaedDr. Viktor Baláž – vzhľadom na nejasnosti aj komisia vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu neodporúča materiál zaradiť na rokovanie MZ

p. Mgr. Radoslav Kovács – poznamenal, že predložený materiál zaslal poslancom v polovici
júna na pripomienkovanie. Na riešenie pripomienok a výhrad bol teda priestor. Nemyslí si, že
pri schvaľovaní rozpočtu bude priestor na riešenie jeho návrhu. Poznamenal, že jeho návrh
vychádza z reálnych možností tohto mesta. Potvrdil, že pri prerokovávaní návrhu v komisii
vznikli určité nezhody a predpokladá, že k zhode ani nedôjde. Prehlásil, že bude hlasovať proti
stiahnutiu materiálu.
p. Mgr. Matúš Bischof - poznamenal, že k predloženému návrhu bolo realizované verejné
stretnutie pre občanov a zároveň pre poslancov. Zúčastnili sa ho 4 poslanci, pani prednostka.
Nevidí dôvod na stiahnutie materiálu z rokovania.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA - predložil stanovisko komisie finančnej – komisia odporučila zaradiť
materiál na rokovanie zastupiteľstva. Odzneli určité pripomienky, ktoré sa mali doriešiť na MZ.
7-4-1
Stiahnutie bodu 21/11
p. Ing. Dušan Pavlík – poslanecký klub navrhol stiahnutie materiálu z dôvodu, že nie je
predpoklad splnenia požiadavky primátora mesta, predložený návrh nezíska 3/5 hlasov
a v prípade schválenia by primátor mesta pozastavil výkon uznesenia. Poznamenal, že je viac
analýz, sú však protichodné. Uviedol, že táto činnosť nie je zabezpečená verejným
obstarávaním, čo sa bude musieť zabezpečiť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA – upozornil na to, že poslanci v materiáloch neobdržali usmernenie
úradu verejného obstarávania. Doručené bolo len členom finančnej komisie. Vzhľadom na toto
usmernenie, materiál by nemal byť stiahnutý z rokovania. Prerokovať by sa mal, aj keď by
nedošlo ku konečnému rozhodnutiu.
Pán primátor prehlásil, že ide o závažný problém, je viac analýz, stanovísk, bude požadovať vo
veci 3/5 hlasovanie, nakoľko konečná trestnoprávna zodpovednosť a v budúcnosti aj
majetkoprávna zodpovednosť je na primátorovi mesta.
p. Mgr. Radoslav Kovács – poznamenal, že stále musí byť niektoré hlasovanie prvé. Čím skôr
prebehne prvé hlasovanie a primátor ho bude vetovať, tým skôr môže nasledovať druhé.
8-4-0
Stiahnutie bodu 21/12
p. Ing. Dušan Pavlík – SRZ požiadal o stiahnutie materiálu, žiadosť nebola bližšie
špecifikovaná, dopracujú ju do najbližšieho zasadnutia.
12-0-0
Stiahnutie bodu 21/27 a 21/28
p. Ing. Dušan Pavlík – poznamenal, že ide o principiálne riešenie zásad hospodárenia mesta
v prípade, ak mesto je akcionárom a.s.. VVS požiadala o stiahnutie materiálu s tým, že platí
dohoda, že v rámci stočného, ktoré mesto platí, zabezpečia resp. zainvestujú - požiadavky
mesta.
Pán primátor potvrdil požiadavku na vypracovanie smerníc v prípadoch, ak mesto je
akcionárom a.s. a vznikne určité vecné bremeno. Prehlásil, že VVS je v riešení problémov
ústretové.
9-3-0
Stiahnutie bodu 25
p. Ing. Dušan Pavlík – uviedol, že komisia finančná podporila požiadavku komisie vzdelávania,
aby školský úrad predložil zoznam, ako sa mesto spolupodieľa na projektoch v rámci školstva,
za účelom zabezpečenia určitej rovnováhy podpory škôl. Ide o nie malé spolufinancovanie,
ktoré sa bude týkať budúceho a ďalšieho roka.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA - po predložení informácie zo školského úradu materiál môže byť

predložený na prerokovanie MZ.
p. Mgr. Džubák – riaditeľ školy – poznamenal, že projekt ešte nemusí byť schválený, ak by bol
schválený projekt - môže byť schválený v nižšom náklade, ako je predložená ich požiadavka.
V súvislosti so zápisom žiakov do ŠKD škola získala v priebehu 5 rokov 5 mil. SK pre mesto,
ktoré prostriedky boli prerozdelené v rámci školstva na území mesta – základných škôl,
materských škôl. Škola sponzorsky realizuje úpravu dvora v hodnote 1 500 tisíc Sk. Zápisom
258 detí do školského strediska záujmovej činnosti znovu získa viac ako 1 mil. Sk pre mesto
v rámci podielových daní. Predložený projekt je v prospech žiakov. V prípade potreby je
ochotný tieto argumenty deklarovať aj v jednotlivých komisiách MZ. Potvrdil, že nie je časová
tieseň v uvedenom prípade, nič nebráni jeho stiahnutiu a následného dopracovania.
12-0-0
Doplnenie bodu súvisiaceho s MTVŠ s.r.o. po bode riešenia orgánov 1. Rožňavskej a.s.
12-0-0
Celkový program rokovania

8-4-0

Pán primátor prečítal list od predsedníčky Vlády SR zo dňa 2.9.2011
/ list je pripojený k materiálom / Záverom poznamenal, že vláda by mala prijať v mesiaci
október konkrétne uznesenie k priemyselnej zóne.
Poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní 4. Stretnutia banských miest
a organizovaní Rožňavského jarmoku.

2.

1.

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
p. Ing. Karol Kováč
K uzn. č. 342/2009 – predložil návrh na zmenu uznesenia – nakoľko do dnešného
dňa projektant nepredložil zmenu projektovej dokumentácie, navrhol vypísať
verejnú súťaž.
Pán primátor upozornil pána poslanca na predmet rokovania. V rámci uvedeného
bodu nie je možné prijať nové uznesenie.
p. Ing. Karol Kováč
Pozmenil svoj návrh k uzn. č. 342/2009 - Naniesol otázku, v akom štádiu je
plnenie uznesenia, dokedy sa bude čakať na dodanie dokumentu.
K uzn. č. 51/2011 – v akom termíne bude lokálny program spracovaný.
K uzn. č. 130/2011 – či ku aktualizácii PHSaR bude zasadať monitorovací výbor
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že problémom vydania územného rozhodnutia je majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov. Na výkup pozemkov mesto momentálne nemá finančné
prostriedky. Pán Harbuľák projekt dodal pre územné konanie, konanie prebiehalo,
bolo prerušené z dôvodu, že je potrebné realizovať majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov. Dotáciu na výkup pozemkov zatiaľ nie je možné žiadať z ministerstva
hospodárstva z dôvodu, že ešte nepôsobí v priemyselnom parku ani jeden investor.

Pán primátor poznamenal, že rokovanie na ministerstve hospodárstva už prebehlo.

p. Ing. Karol Kováč
Citoval plnenie uznesenia. Nie je mu jasné, aký súvis má dopracovanie projektovej
dokumentácie s výkupom pozemkov.
p. Ing. Eva Petruchová
Poznamenala, že nie je zrejme aktualizované plnenie uznesenia. Projektant
dopracoval projekt.
Pán primátor prehlásil, že na najbližšom zasadnutí MZ bude daná správa o plnení
uvedeného uznesenia.
Pani Darina Repaská k uzneseniu 51//2011 – bude sa s touto problematikou
zaoberať. Na najbližšom zasadnutí MZ podá informáciu. Lokálny program nebol
zatiaľ spracovaný.
Pani Ing. Eva Petruchová k uzneseniu 130/2011 uviedla, že pokiaľ bude mať
podklady z komisií MZ, zvolá monitorovací výbor v mesiaci október.
Vyhodnotenie Rožňavského jarmoku
Finančné vyhodnotenie Rožňavského jarmoku predložila p. Darina Repaská,
prednostka mestského úradu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poďakoval sa pracovníkom mestského úradu a mestskej polície, ktorí sa podieľali
na príprave a priebehu Rožňavského jarmoku za zmenených podmienok.
Vyslovil však nespokojnosť s prístupom vedenia mesta, že v mesiaci jún – keď sa
schvaľovalo VZN o organizovaní jarmoku ubezpečovali poslancov, že už v júli
začne rekonštrukcia námestia a nebude možné organizovať jarmok na námestí.
Podľa informácií však už koncom júla niektorí predstavitelia mesta vedeli, že
termín začatia rekonštrukcie nebude dodržaný. V mesiaci august na MZ poslanci
mohli byť o tom informovaní a mohla sa riešiť zmena miesta konania jarmoku.
Poslanci informáciu o zmene termínu rekonštrukcie námestia sa dozvedeli až na
septembrovom zastupiteľstve. Znovu vedenie mesta nekomunikovalo s poslancami
včas.
Podotkol, že tabuľka mala byť prehľadnejšia. Ocenil však finančný prínos z akcie
pre mesto. Požiadal o rozpísanie položky kultúrny program a informáciu, akým
spôsobom bolo ozvučenie jarmoku obstarané.
p. Ing. Karol Kováč
Poďakoval sa organizátorom za zdarný priebeh akcie a p. Mazanovej za
manažovanie celej akcie. Vyslovil presvedčenie, že členovia komisie CR
v budúcnosti sa aktívnejšie zapoja do príprav a priebehu jarmoku.
Upozornil na to, že finančné vyúčtovanie nie je kompletné, chýbajú nepriame
náklady ako napr. náklady súvisiace s platením úradníkov mestského úradu, ktorí
sa podieľali na uvedenej akcii, pracovníkov TS za postavenie tribúny, pracovníkov
za činnosti, ktoré vykonali pracovníci MOS.
p. Darina Repaská
Súhlasila s názorom p. Ing. Kováča, finančné vyhodnotenie bude doplnené a
predložené na najbližšie zasadnutie MZ. Podklady na odmeňovanie zapojených
pracovníkov obdržala.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Podporil požiadavku p. Ing. Kováča, nepriame náklady nikdy vo vyúčtovaní neboli

uvedené. Týka sa to vyúčtovania aj iných akcií. Podotkol, že je otázny aj kladný
výsledok predloženého vyúčtovania.
2.

Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o kontrolách
prebiehajúcich na MsÚ, o súdnych sporoch vedených voči mestu a o pokutách
uložených mestu
Informáciu predložila p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
/písomná informácia je pripojená k zápisnici/
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Mimo uvedených súdnych sporov má informácie ešte o jednom – ide o súdny spor
o budovu ZUŠ na Normovej ulici. Biskupský úrad podal opravný prostriedok voči
rozhodnutiu súdu.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Potvrdila, že ide o súdny spor medzi mestom a Rímskokatolíckou cirkvou. Zatiaľ
vo veci nebolo rozhodnuté. Podrobne informovala o predmete súdneho sporu. Súd
rozhodol v prospech mesta, nehnuteľnosť je zapísaná na LV mesta. Cirkev podala
opravný prostriedok, súdne pojednávanie ešte nebolo vytýčené.

3.

Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie
úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“
Informáciu podal pán MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta.
Informoval, že žaloba bola podaná, ako aj žiadosť o odklad vykonateľnosti
rozhodnutia. Pojednávanie zatiaľ nebolo vytýčené, predpokladá že na jar budúceho
roka. 12.8.2011 uznesením súdu bol odklad vykonateľnosti rozhodnutia schválený.

3.

Návrh zmeny Štatútu a zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti
v Rožňave
Materiál uviedla p. Darina Repaská , prednostka MsÚ
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Pripomienkoval zdôvodnenie predloženého návrhu. Uviedol, že pri určení poplatku
za obrad by sa malo vychádzať z celkových nákladov – aj z nepriamych /prenájom
siene, náklady na odmeny pre účinkujúcich, dar a ďalšie/.
p. Erika Švedová
Uviedla, že pôvodná výška poplatku za uvítanie dieťaťa rodičom, ktorí nemajú
trvalý pobyt v Rožňave, je vysoká. Ide o 30 minútový obrad., o ktorý je záujem.
Podľa jej názoru navrhovaná výška 20 € je primeraná, ktorú výšku porovnala s
prenájmom sobášnej siene na 1 hod.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Potvrdil, že komisia vychádzala z určitých prepočtov, z celkových nákladov na
obrad. Má záujem na tom, aby v meste boli uvítané aj deti rodičov, ktorí nemajú
trvalý pobyt tu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o predloženie prepočtu reálnych nákladov, ide o občanov mimo mesta,
teda podielové dane za nich mesto nedostáva. S predloženými argumentmi
nesúhlasí.

p. Ing. Kováč Karol
Súhlasil s tým, aby boli jasne definované náklady na obrad. V tomto prípade ide
o komerčnú záležitosť. Navrhol materiál stiahnuť z rokovania a vrátiť na
prerokovanie do príslušných odborných komisií.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Nesúhlasil s tým, aby to bola zárobková činnosť, ale ani s tým, aby mesto dotovalo
nie občanov mesta.
Poslanci MZ materiál stiahli z rokovania.
7-4-1
4.

Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Materiál bol stiahnutý z rokovania MZ pri schvaľovaní programu.

5.

Mgr. Radoslav Kovács – poslanecký návrh
Materiál bol stiahnutý z rokovania MZ pri schvaľovaní programu

6.

Informácia o plnení rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2011 vrátane
programového rozpočtovania a informácia o plnení rozpočtu mesta Rožňava
k 31.8.2011
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ. Predložila stanovisko
komisie finančnej.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že materiál pre mestské zastupiteľstvo bol doplnený v súlade so
stanoviskom komisie finančnej. Ide o projekty, ktoré sú spolufinancované zo
štátneho rozpočtu cez ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, ďalej akcie, ktoré už
boli ukončené.
Doplnila stanovisko komisie CR, ktorá tiež zobrala na vedomie informáciu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil stanovisko komisie finančnej, oboznámil prítomných aj s obsahom
rozpravy k uvedenému bodu.
Naniesol otázky – či sa pripravuje návrh na zmenu rozpočtu a či v mesiaci október
bude predložená informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2011
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že na zmene rozpočtu sa pracuje, požiadala príslušných
zodpovedných o predloženie podkladov. Informáciu o stave rozpočtu k 30.9.2011
predloží na rokovanie MZ, do komisií to nestihne.
Poslanci MZ informáciu zobrali na vedomie.
10-0-0

8.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Rožňava pre roky
2011, 2012, 2013
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS

Pani Darina Repaská predložila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku – komisia odporučila schváliť rozpočet.
Pán PaedDr. Viktor Baláž predložil stanovisko dozornej komisie. Komisia
z dôvodu hľadania príjmov žiada prehodnotiť nájomné zmluvy na využiteľnosť
VŠA s neprimeraným nízkym nájomným. Materiál požaduje predložiť MZ.
p. Ing. Kováč Karol
Informoval, že v uvedenej organizácii vykonal poslanecký prieskum. Vzhľadom na
získané informácie, navrhovaný rozpočet a rozsiahlu činnosť organizácie,
z ktorých niektoré by mali mať komerčný charakter, navrhol zmenu právnej
formy v rokoch 2012-2014.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že na základe pripomienok a výhrad k pôvodnému rozpočtu, ktorý
nebol detailne spracovaný, riaditeľ TS doplnil tabuľkovú časť. Je za schválenie
rozpočtu na rok 2011. Pri schvaľovaní záväzného rozpočtu na rok 2012 však bude
mať závažné pripomienky. Malá časť finančných prostriedkov je určená na výkon
činností ako je oprava chodníkov, údržba zelene. Jednou z možností bude zmena
právnej formy organizácie. V každom prípade je potrebné prehodnotiť efektívne
využívanie finančných prostriedkov.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Súhlasil s názorom p. Kuhna. Požiadal mestský úrad, aby v budúcnosti bolo
doručené dodatočne stanovisko finančnej komisie.
Poznamenal, že na začiatku volebného obdobia bolo dohodnuté, že komisie budú
mať väčšiu vážnosť a budú nápomocné poslancom pri rozhodovaní. Výstupom
komisií sú odporúčania a pokiaľ tieto nedostanú, poslanci budú nútení samostatne
naštudovať tieto materiály, a bude to horšie.
Pán primátor poznamenal, že mestský úrad materiály musí odoslať v určitom
časovom predstihu pred MZ a finančná komisia dokončila svoje rokovania
v pondelok. Komisie by mali zasadať včas a ukonči svoje rokovania.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Potvrdil, že komisie zasadajú často, zrejme je to potrebné. Stanovisko sa mohlo
doručiť mailom.
p. Ing. Karol Kováč
Predložil návrh na zmenu uznesenia – schváliť rozpočet na rok 2011 –
k 31.12.2011 zmeniť právnu formu TS.
Pán primátor prehlásil, že navrhované uznesenie nie je vykonateľné – zmena
právnej formy sa má pripraviť dôsledne, prerokovať v odborných komisiách.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol nové uznesenie – odporučil zvážiť zmenu právnej formy TS a predložiť na
prerokovanie do finančnej komisie.
Poslanci MZ predložený návrh schválili. 8-2-1
Poslanci MZ schválili rozpočet na roky 2011 – 2012 – 2013

8-2-1

9.

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava
k 30.6.2011
Materiál uviedol p. Róbert Kobezda.
Pani Darina Repaská predložila stanovisko dozornej komisie a komisie finančnej,
podnikateľskej a správy mestského majetku.
Poslanci MZ schválili alt. a/návrhu na uznesenie.
11-0-0

10.

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby Rožňava
podľa stavu k 30.6.2011
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS
Pán Ing. Ondrej Bolaček predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku.
Pán PaedDr. Viktor Baláž predložil stanovisko dozornej komisie.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie k materiálu.
10-0-0

11.

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum
Rožňava k 30.6.2011
Materiál predložila p. Ing. Karin Cseh, riaditeľka TIC.
Pán primátor predložil stanovisko dozornej komisie.
Pán Ing. Ondrej Bolaček predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku.
Pán Ing. Karol Kováč predložil stanovisko komisie cestovného ruchu a regionálnej
politiky – komisia správu zobrala na vedomie a požiadala doplnenie materiálu
o prehľad :
- aký objem ubytovacích kapacít je v meste a blízkom okolí - aby boli jasné a
zrejmé ďalšie finančné možnosti v rámci ubytovania a návštevnosti tohto regiónu,
aký prínos môže očakávať TIC v rámci sprostredkovateľskej činnosti a predaja
suvenírov
- informáciu o počte prenocovaní za roky 2005 -2010 – aby bolo zrejmé, aké sú
možnosti a o akých turistov ide.
Komisia má záujem na tom, aby PHSR bol vzatý na iné povedomie, aby sa
cestovný ruch riešil koncepčne, aby sa stal prioritou, aby príjmy z turistického
ruchu boli sledované ostrejšie, a to nielen finančnou komisiou.
p. Ing. Karin Cseh
Informovala, že materiál o prvú požiadavku bol doplnený – objem ubytovacích
kapacít sa nesleduje, naposledy bol
zmapovaný v roku 2009, kedy bol
zapracovaný do Spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského
krasu. Informáciu o počte prenocovaní za roky 2005 – 2010 TIC nemá
k dispozícii, údaje eviduje Štatistický úrad za okres Rožňava. Takýto zoznam
podľa jej názoru by sa mohol spracovať z údajov – poplatkov za ubytovacie
kapacita, ktorými disponuje mesto.
p. Mgr. Matúš Bischof
Požiadal o informáciu, či TIC vedie zoznam všetkých ubytovacích kapacít.

p. Ing. Karin Cseh
Informovala, že TIC vedie zoznam ubytovacích zariadení a aktualizuje ho, ale len
tých, ktoré majú zazmluvnené a spolupracujú s nimi. Ide cca o 75 % ubytovaní
v regióne.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že ho prekvapuje to, že TIC nevedie zoznam všetkých ubytovacích
kapacít.
p. Roman Ocelník
Uviedol, že takýto zoznam ani nemôžu viesť, denno-denne je zaznamenávaná
zmena.
p. Mgr. Matúš Bischof
Informoval, že niekoľko rokov pracoval v TIC vo veľkom meste na Slovensku
a takýto zoznam viedli. Z vlastnej iniciatívy v záujme skvalitnenia služieb by ho
mali viesť.
p. Roman Ocelník
Upozornil na to, že v tom prípade by bolo potrebné navýšiť príspevok pre TIC na
zvýšenie počtu pracovníkov, ktorí by denno – denne sledovali stav.
Navrhol ukončenie diskusie k uvedenému bodu.
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie

12.

10-3-0
13-0-1

Schválenie návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2011 Územného plánu mesta
Rožňava, lokalita A – „Pod Gombášom“ a lokalita B – „IBV Podrákoš –
lokalita Útulná“
Materiál bol stiahnutý z rokovania MZ pri schvaľovaní programu.

13.

Schválenie návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2011 Územného plánu mesta
Rožňava „Zóna obchodu a služieb s príslušnými parkovacími miestami –
Šafárikova“
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ.
Pán zástupca primátora, z poverenia predsedu komisie výstavby predložil
stanovisko – komisia odporúča schváliť predloženú zmenu ÚPN, táto zmena
nebude mať dopad na rozpočet mesta, nakoľko všetky súvisiace náklady bude
uhrádzať žiadateľ.
Pán primátor upozornil na potrebný pomer hlasovania, nakoľko ide o VZN.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upriamil pozornosť na to, že realizáciou tejto zmeny sa vytvorí v meste cca 200
parkovacích miest.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
13-0-0

14.

Distribučná sieť – rozvod plynu v lokalite IBV za Tehelňou Rožňava
(zámoček) – uzatvorenie zmluvy o dielo
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ. Predložila stanoviská
príslušných odborných komisií.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na článok 5 bod 5.5.- ods. A/ a C/ si protirečia. Jeden z nich navrhol
vypustiť. Navrhol ponechať ods. A.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Nesúhlasil s verejným obstarávaním, boli oslovení 3, rozdiel v ponukách je len
niekoľko €. Podľa neho mala byť realizovaná elektronická aukcia, konečná cena
mohla byť oveľa nižšia.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že znovu išlo len o minimálne dodržanie zákona. Boli oslovení len 3
dodávatelia, pričom už bolo povedané v niektorých prípadoch, aby boli oslovení
minimálne 5-6. Potvrdil, že v tomto prípade ide o špecifickú činnosť, no napriek
tomu sa mohli osloviť ďalší dodávatelia v okruhu 70 – 80 km. Prehlásil, že
v budúcnosti by malo fungovať to, že mesto má záujem vysúťažiť najlepšie ceny.
Súhlasil s predloženým návrhom.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Potvrdil, že aj komisia finančná odporučila, aby pri takýchto prípadoch bolo
oslovených viac dodávateľov.
p. Ing. Dušan Pavlík
Potvrdil, že nie je veľa dodávateľov, ktorí vykonávajú takúto špecifickú činnosť,
ale je ich viac, ako 3.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Prehlásil, že mestský úrad mal vyžiadať od SPP zoznam zmluvných partnerov
a osloviť ich. Naniesol otázku, či u niektorých poslancov v tomto prípade nie je
konflikt záujmu.
Pán primátor poznamenal, že „tí“ poslanci si už preverili, či nejde o konflikt
záujmov.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s tým, že bod C sa vypúšťa z čl.
V, bodu 5.5, zmluvu vypracovať, podpísať do 30 dní.
11-2-1

15.

Zmena uznesenia MZ č. 135/2011 – oprava strechy tribúny mestského
futbalového štadióna
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ.
Pán Ing. Ondrej Bolaček predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie
10-3-1

16.

Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov a ciest v meste Rožňava –
poradie dôležitosti
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ.
p. Ľudovít Kossuth
Nestotožnil sa s návrhom komisie výstavby. Prehlásil, že napriek tomu, že pozná
finančnú situáciu mesta a zoznam by mal obsahovať viac chodníkov.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že bude hlasovať za predložený návrh, aj keď má aj iné predstavy.
V rozpočte na tento rok je vyčlenených formálne 100 tisíc €, realizácia sa
pravdepodobne bude týkať roku 2012. Teda zrejme z rozpočtu bude táto položka
vypustená a bude daný priestor na doplnenie zoznamu. Podľa jeho názoru by sa
malo realizovať aj vybudovanie chodníka na Jovickej ulici – pre chodcov je
vyznačený len pruh na komunikácii. Uviedol, že ide o dlhodobejší plán
a systematické riešenie problému.
Pán primátor prehlásil, že aj v predchádzajúcich rokoch sa oprava chodníkov
riešila. Poradie dôležitosti sa schvaľovalo mestským zastupiteľstvom a práce sa
realizovali podľa finančných možností mesta.
Poznamenal však, že t.r. sa tento zoznam opozdene schvaľuje z dôvodu, že aj
rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený len v mesiaci jún a komisia tento
zoznam predložila len koncom septembra. V prípade schválenia zoznamu mesto
bude musieť realizovať verejné obstarávanie a následne sa zmluva bude musieť
schváliť v mestskom zastupiteľstve. Potvrdil, že k realizácii dôjde na jar budúceho
roka, ale nie vinou mestského úradu.
Vzhľadom na to, že občania začínajú opravovať chodníky – považuje to za určité
gesto – navrhol, aby sa zriadil osobitný účet na tento účel a zo získaných
prostriedkov v súlade so všetkými právnymi predpismi realizovala oprava toho
chodníka, na ktorý občania by prispeli, mimo schváleného poradovníka. Konečnú
zodpovednosť za komunikáciu berie mesto.
p. Peter Džačár
Postráda v zozname výstavbu komunikácie na Bočnej ulici.
p. Pavol Burdiga
Súhlasil s návrhom p. Kuhna, v meste je viac chodníkov, ktoré je treba
zrekonštruovať. Informoval, že zoznam bol spracovaný z návrhov členov komisie.
So súhlasom p. Ing. Marka, predsedu komisie – predložil upravený zoznam
nasledovne :
1. chodník nad ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh) – Zakarpatská ul. od
príjazdu na parkovisko pred ZŠ Juh po schody na chodníku
2. vybudovanie nového ľavostranného chodníka pred BFZ v smere
od
odbočky z Košickej ulice po Jovickú ulicu
3. ľavostranný chodník na ulici Čučmianska dlhá v smere od Námestia baníkov
po križovatku Čučmianska dlhá a Špitálska
4. pravostranný chodník v Nadabulej v smere od miesta ukončenia novo
zrekonštruovaného chodníka, vedúceho popri futbalovom ihrisku, až po koniec
zástavby rodinných domov
5. príjazdová cesta ku garážam na Komenského ulici
6. novovybudovať komunikáciu na Železničnej ulici

7. chodník MŠ Kyjevská
p. Mgr. Radoslav Kovács
Súhlasil s návrhom komisie výstavby. MZ mohlo vylepšiť finančné krytie ďalších
chodníkov, jeho návrh však nebol prijatý /20 000 € z položky dotácie /
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal komisiu, aby pripravila koncepciu opráv chodníkov a ciest na obdobie
rokov 2012 – 2013 a brala do úvahy aj hľadisko rozvoja turistického ruchu
a riešila chodníky smerom od centra mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
V zozname postráda Šafárikovu ulicu. Požiadal o vyjadrenie, v akom prípade sa
rieši oprava komunikácie a v akom rekonštrukcia. Kde je deliaca hranica na spôsob
financovania a účtovania. Súhlasil s prioritným riešením MŠ na Kyjevskej ulici.
K návrhu primátora mesta – zriadiť osobitný účet – nemá námietky. Nie je však
presvedčený o tom, že mesto dokáže efektívne nakladať s finančnými
prostriedkami a chodník opraví kvalitne a za najnižšiu cenu.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že sa rokuje o chodníkoch a v návrhu sa objavuje aj cesta.
Členovia komisie finančnej navrhli nasledovné poradie:
1. chodník pred BFZ
2. chodník pri ZŠ Zoltána Fábryho
3. chodník ku Gymnáziu od katedrály
p. Ing. Kováč Karol
Potvrdil, že uznesenie, rozprava je v súlade s názvom materiálu. Navrhol doplnenie
uznesenia : pripraviť koncepciu opráv, rekonštrukcie a výstavby chodníkov
a komunikácií na roky 2012 – 2013 s ohľadom finančných nákladov na jednotlivé
roky.
Pán primátor informoval, že je predpoklad riešiť rekonštrukciu chodníka a cesty
na Šafárikovej ulici z prostriedkov EU. Mala by byť zverejnená výzva.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o informáciu, či v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020 bude
možnosť financovania takýchto projektov.
Pán primátor poznamenal, že takáto otázka má byť daná inde a nie na MZ.
Čo sa týka Šafárikovej ulice, mala by byť realizovaná ešte
v tomto
programovacom období.
p. František Focko
Požiadal, aby pri výstavbe chodníkov sa nezabudlo na vyriešenie vodného
režimu. /odvod dažďovej vody/
Pri ZŠ JUH požiadal o ukončenie prepoja, aby deti nemuseli chodiť po jamách
ďalších 60- 100 m. V prípade verejného obstarávania dať možnosť riešeniam na
základe skúseností, ktoré budú finančne výhodné pre mesto.
p. Mgr. Radoslav Kovács
V súvislosti s požiadavkou p. Focka – naniesol otázku, či sa vodný režim pri
výstavbe chodníkov nedodržiaval ?
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že občania mesta za dane ktoré platia požadujú primerané chodníky
a cesty. To, že občania berú do vlastných rúk ich opravu /p. Capák/ je vizitkou MZ.

Žiaľ nie sú finančné prostriedky. Dôležité je to, že v rozpočte sú vyčlenené
peniaze, že chodníky a cesty sa budú realizovať. Za návrh poslaneckého klubu,
ktorý pán zástupca prečítal, bude hlasovať. Je potrebné realizovať verejné
obstarávanie a postupovať podľa finančných možností mesta. Vzhľadom na
skutočnosť, že končí úver na celoplošnú úpravu komunikácií, je treba uvažovať
týmto smerom aj do budúcna.
Predložil návrh na ukončenie diskusie k uvedenému bodu
Pán primátor požiadal, aby uznesením bolo riešené aj to, či verejná súťaž bude
realizovaná na celý zoznam, alebo jednotlivo.
Poznamenal, že súčasťou uznesenia nemusí byť zriadenie osobitného účtu. Na
zachovanie vodného režimu dohliadne stavebný úrad.
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie
10-5-0
Hlasovanie za poradie chodníkov, ktoré predložil p. Burdiga
11-0-0

Hlasovanie za návrh p. Ing. Kováča – spracovať koncepciu opráv chodníkov
a ciest, ktorú prerokovať v komisii výstavby
10-0-0
Hlasovanie za celkové uznesenie so schválenými zmenami
11-0-0
16.

Riešenie orgánov 1. Rožňavskej a.s.

p. JUDr. Erika Mihaliková uviedla, že na návrh p. Bc. Ivana Kuhna, boli odvolaní
členovia orgánov obchodných spoločností. Mimo a.s. boli orgány obchodných
spoločností doriešené. Nakoľko pán primátor – valná hromada – odvolal 30.6.2011
členov dozornej rady a predstavenstva / takto odvolaní členovia môžu pôsobiť
v uvedenej funkcii najviac 3 mesiace / je potrebné túto záležitosť doriešiť do
30.9.2011.
Pán Bc. Ivan Kuhn poznamenal, že návrh predložil po dohode s ostatnými
poslancami. Predpokladal, že obdobná dohoda vznikne aj pri obsadení orgánov.
„Koaličná deviatka“ obsadila miesta podľa svojich predstáv a oznámila, že sa tak
oni dohodli. Vtedy on prehlásil, že „oni“ prevzali moc a zodpovednosť, teda „oni“
nech navrhnú obsadenie týchto orgánov.
Pán primátor požiadal o upresnenie, čo tvorí ostatných 8 poslancov.
Pán Kuhn poznamenal, že delenie vzniklo tým, že sa vytvorila skupina nezávislých
poslancov a jedného poslanca za MOST-HÍD, ktorí si vytvorili klub, a ostatní
nemajú žiadnu sformovanú skupinu, žiadny klub. Niektorí sú sami za seba, niektorí
sú názorovo blízki. Naniesol otázku, či pán primátor potrebuje k tomu vypracovať
nejakú politologickú analýzu.
Pán primátor uviedol že áno, mal by sa určiť nejaký termín.
Pán Kuhn prehlásil, že ak bude mať voľný čas, spracuje analýzu.

Pán František Focko podotkol, že aj poslanci okolo pána Kuhna sa dojednávajú na
hlasovaní, neúčasti na hlasovaniach. A práve neúčasť na hlasovaniach nech zvážia,
pretože tým nič nedoriešia.
Pán Kuhn prehlásil, že je neslušné navrhnúť ukončenie diskusie k bodu, pokiaľ
ešte sú prihlásení kolegovia.
Pán Bischof upozornil predsedajúceho, na dodržanie predmetu rokovania.
Pán primátor navrhol zloženie dozornej rady :
p. František Focko
p. Mgr. Dionýz Kemény
p. Roman Ocelník
P. Mgr. Dionýz Kemény odmietol.
Pán primátor navrhol p. Pavla Burdigu.
Navrhovaní členovia súhlasili.
Pán primátor navrhol zloženie predstavenstva :
Darina Repaská
JUDr. Erika Mihaliková
Ing. Ondrej Bolaček – predseda
Poslanci MZ schválili zloženie dozornej rady
Poslanci MZ schválili zloženie predstavenstva a.s.
Predseda p. Ing. Ondrej Bolaček

9-0-3
11-0-1

Pán primátor požiadal p. JUDr. Mihalikovú, aby pripravila zasadnutie valnej
hromady, aby bol dodržaný termín na schválenie zloženia orgánov a.s.

Riešenie Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava :
Odvolanie konateľky, poverenie výkonom funkcie konateľa MTVŠ s.r.o.,
vypísanie výberového konania na miesto konateľa
Pán primátor zhrnul dôvody na doplnenie programu rokovania. Požiadal aj
o vyjadrenie hlavnej kontrolórky a prednostky mestského úradu, či boli odstránené
nedostatky zistené pri kontrole. Poznamenal, že pani konateľka viedla s.r.o. 5
rokov, nebola to ľahká funkcia a nebola to funkcia „za veľa peňazí“. V každom
prípade chce, aby sa pracovný pomer ukončil slušne.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Informovala, že dozorná rada zasadala 28.9.2011 za účelom prerokovania správy
o výsledku kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka. K záveru hlavnej
kontrolórky boli členmi dozornej rady prijaté opatrenia, ktoré sú zhrnuté
v zápisnici. Nakoľko tých opatrení bolo veľa, navrhla, aby konateľka zaujala
stanovisko k tomu, kto bude viesť spoločnosť, ako sa dohodla s hlavnou
kontrolórkou vo veci riešenia opatrení, ktorých je 35.
75% nedostatkov bolo odstránených a pokiaľ jej bude daný priestor cca 2 mesiace
do výberového konania, vyslovila presvedčenie, že ich odstráni.
Mgr. Martina Beshirová
Uviedla, že v súvislosti s výsledkami kontroly boli v spolupráci s hlavnou

kontrolórkou, dozornou radou prijaté opatrenia. Niektoré opatrenia sú
dlhodobejšie, treba sa s nimi zaoberať.
Má záujem na tom, aby sa s mestom rozišla v dobrom, aby sa všetky veci dali do
poriadku. Prehlásila, že je ochotná viesť spoločnosť do výberového konania, preto
aj žiadala, aby MZ rokovalo jeho vyhlásení.
Projekt, ktorý manažuje prebieha od apríla t.r., zatiaľ žiadne financie nedostali,
stále sa rokuje vo veci. Do výberového konania bude manažovať projekt, následne
sa kompetencie budú môcť previesť na nového konateľa.
p. Darina Repaská
Poznamenala, že od MTVŠ očakávala viac, mala inú predstavu o spolupráci
s mestom a mestským úradom. Spoločnosť sa má viesť v súlade s právnymi
predpismi. Nestačí byť len dobrým masmediálnym človekom.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Súhlasil s výberovým konaním. Ide o spojenie dvoch funkcií a to konateľa výkonného manažéra a šéfredaktorky. Ide o rozdielne činnosti a v iných
mediálnych firmách sú to oddelené funkcie. Zrejme bude problém nájsť takého
človeka, asi bude potrebné hľadať dvoch ľudí.
p. Ing. Dušan Pavlík
Je mu ľúto toho, že odchádza mladý človek a odchádza sklamaný. Prehlásil, že
znovu sa potvrdzuje to, že najväčším nepriateľom mesta je mestská firma.
Z hľadiska rozpočtu mesto si neplní svoje povinnosti. Dôvodom, že za dvanásť
rokov už odchádza tretí konateľ, je obrazom toho, že nie sú definované očakávania
od firmy a sú poskytované neprimerané finančné prostriedky. Mesto malo možnosť
pomôcť MTVŠ, pomohlo však pri určitej zákazke súkromnej firme. Poznamenal,
že technika sa využívala aj na súkromné účely. Je prekvapený z výsledkov
kontroly, naniesol však otázku na hlavnú kontrolórku, že kde bola doteraz.
Pán primátor informoval, že mailom mu p. Buzinkai predložil obdobnú otázku
v súvislosti so zákazkou mesta v rámci projektu. Neodpovedal mu však a to
z dôvodu, že redaktor mal v otázke gramatickú chybu. Redaktor by mal ovládať
gramatiku.
p. Ing. Eva Petruchová
Zhodnotila stručne spoluprácu s mestom v rámci kancelárie EUROPE DIRECT –
RVTV bolo platené cez túto kanceláriu za reportáže, zábery, ktoré vyhotovovala 2
x týždenne.
V rámci cezhraničnej spolupráce v projekte, ktoré implementovala ona – SPOLU
V EURÓPE, RVTV malo svoje miesto.
Čo sa týka druhého projektu – výška zákazky podliehala prieskumu trhu, boli
oslovené tri firmy. Podmienky súťaže boli zverejnené na internetovej stránke, teda
nič nebránilo MTVŠ, aby sa prihlásilo. Informácie MTVŠ malo, natáčalo aj
rozhovor o projektoch.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že pokiaľ sa bude hodnotiť pravopis a kde – čo iné ostatných ľudí,
neskončí sa to dobre. Nezdá sa mu spravodlivé, keď sa oslovia tri konkrétne firmy
podľa neznámeho kľúča, subjektívnych pocitov vyhlasovateľa. RVTV malo nárok,
aby bolo medzi oslovenými, 100 % - ným vlastníkom je mesto.
Poznamenal, že konateľka bola vybratá vo výberovom konaní, teda tie výhrady,
ktoré boli deklarované voči jej osobe, by mali ísť aj na vrub osôb, ktoré ju vybrali.
Zrejme neboli dobre nastavené podmienky. Zodpovednosť za nedostatky by sa

mala rozšíriť na všetkých, ktorí mali dosah na to, ako táto RVTV vyzerá,
hospodári, ako je personálne a finančne zabezpečená.
Súhlasil s názorom p. Ing. Pavlíka.
Pán primátor uviedol, že žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou mu
bola doručená, nebude robiť prieky, ale niektoré veci musia byť vykonané.
Požiadal dozornú radu o stanovisko.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Predložila stanovisko dozornej rady k jednotlivým bodom opatrení.
- zápisnica z dozornej rady je súčasťou materiálov.
Jedným z opatrení je vypracovať prehľad pohľadávok a záväzkov MTVŠ s.r.o.,
zaradiť do rozpočtu na rok 2012 nákup technického vybavenia na osvetlenie
televízneho štúdia, dodržiavať zákonník práce, dôsledne viesť evidenciu
dochádzky, zaoberať sa s riešením spoločnosti v súvislosti s licenciou, riešiť
personálne, technické záležitosti, riešiť finančné krytie priamych prenosov z MZ,
zabezpečiť aktualizáciu zmluvy medzi mestom a s.r.o., zosobniť pokutu konateľke
s.r.o. Žiadosť konateľky s.r.o. o ukončenie pracovného pomeru riešiť poverením
výkonom funkcie konateľky podľa predloženého návrhu.
Pán primátor poznamenal, že pre neho ako valnú hromadu je najdôležitejší návrh
dozornej rady – poveriť Mgr. Beshirovú funkciou konateľky do ukončenia
výberového konania.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na to, že menovaná bude poverená ako konateľka, teda redaktorka nie je
riešená.
Pán primátor prehlásil, že vecou konateľa je aj zabezpečenie celkovej činnosti,
nielen ekonomickej.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Súhlasil s tým, aby opatrenia zo strany konateľky boli splnené, aby Mgr. Beshirová
bola poverená funkciou konateľky do výberového konania. Podotkol, že RVTV
bolo, aj je niekoľko rokov problematické. Je zaujímavé, že audítorka nikdy
nevytkla nedostatky. Odporučil, aby sa všetci poslanci oboznámili do stretnutia
poslancov s celkovým stavom MTVŠ, aby sa pre budúcnosť mohli stanoviť jasné
ciele, potreby, predstavy, s naplnením technických a ekonomických požiadaviek.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Predložila dva alternatívne návrhy – buď sa bude trvať na tom, aby konateľka
splnila opatrenia prijaté dozornou radou, následne sa vyhlásilo výberové konanie
a môže sa ukončiť pracovný pomer konateľky dohodou. Druhou možnosťou je :
MZ odvolá Mgr. Beshirovú z funkcie konateľky dňom 29.9.2011, poverí ju
vedením spoločnosti až do doby vymenovania nového konateľa.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podporil druhý alternatívny návrh. Naniesol otázku, či vyhlásenie výberového
konania je časovo naviazané na výpoveď.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že sa môže začať s realizáciou výberového konania, niekto však musí byť
poverený vedením spoločnosti. Dohoda o ukončení pracovného pomeru je viazaná

na splnenie opatrení.
Pán primátor prehlásil, že on ako valná hromada môže konať len na základe
schváleného a podpísaného uznesenia MZ.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Informoval, že finančná komisia navrhla, aby do dvoch týždňov bolo zvolané
neformálne stretnutie, aby sa ujasnili požiadavky na túto spoločnosť, na činnosť
televízie, aby sa ujasnili aj podmienky výberového konania na konateľa. Navrhol,
aby sa návrh komisie dostal do ukladacej časti uznesenia. Podporil riešenie
druhého alternatívneho návrhu právničky mestského úradu.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Uviedol postup riešenia – odvolať konateľku z funkcie s tým, že sa pracovný
pomer zachová, poveriť ju výkonom funkcie konateľky, vyhlásiť výberové
konanie. Ukončiť pracovný pomer nie je možné z dôvodu, že nie sú splnené
opatrenia prijaté dozornou radou.
p. Ing. Dušan Pavlík
Upozornil na to, že podľa informácií od 1.10..2011 Mgr. Beshirová nastupuje
k inému zamestnávateľovi. Podľa jeho názoru súbeh dvoch zamestnaní nie je
možný. Je treba ukončiť pracovný pomer a poveriť ju výkonom funkcie konateľky.
Pán primátor informoval, že ukončenie pracovného pomeru bude možné, ak MZ
prijme uznesenie, ak sa odstránia všetky vytknuté problémy a bude vybratý nový
konateľ. Potvrdil, že ide o legitímnu žiadosť konateľky, ktorá vo funkcii pôsobila
5 rokov za neľahkých podmienok. Televízia vysielala, bola prínosom, ale urobili sa
aj chyby. Jeho zámerom je doriešiť nástupníctvo a ukončiť záležitosť slušne
a dobre.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či je možné poverenie riešiť nie celým úväzkom.
p. Mgr. Martina Beshirová
Uviedla, že je ochotná popri novom zamestnaní viesť MTVŠ, nový zamestnávateľ
je ochotný jej vyjsť v ústrety. Zabezpečí aj vysielanie tak, ako doteraz externými
spolupracovníkmi. Nevie však ovplyvniť termín výsledku výberového konania.
p. Darina Repaská
Podľa jej názoru je potrebné rozlíšiť konateľstvo a zamestnanecký pomer.
Konateľstvo sa môže ukončiť na MZ schválením uznesenia, zamestnanecký pomer
zostáva a Mgr. Beshirová bude poverená výkonom určitých činností, spracuje sa
náplň práce.
p. Ing. Dušan Pavlík
Prehlásil, že na MZ by sa nemali preberať súkromné veci, nemá to žiadnu úroveň.
K predmetu bodu nie sú pripravení ani poslanci a ani vedenie mesta. MZ sa
nezbavuje zodpovednosti, ale sú tu orgány Mestského televízneho štúdia – valná
hromada a dozorná rada. Teda mali by doriešiť uvedenú problematiku v súlade
s platnými právnymi predpismi. Navrhol, aby sa pracovný pomer ukončil a urobila
zmluva o výkone funkcie s priznaním určitej odmeny.
Pán primátor upozornil na to, že bez uznesenia MZ nemôže konateľku odvolať.
Musí postupovať na základe predpisov, ktoré MZ schválilo.

p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že navrhla už spôsob riešenia – odvolať z funkcie, poveriť výkonom
funkcie až do doby menovania nového konateľa a vypísať výberové konanie.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil návrh na uznesenie :
MZ schvaľuje odvolanie Mgr. Martiny Beshirovej z funkcie konateľky MTVŠ
s.r.o., poveruje ju výkonom funkcie konateľa až do vymenovania nového konateľa,
vypísať výberové konanie a všetko ostatné je v kompetencii primátora mesta.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie

12-1-2

Pán primátor informoval o ďalšom postupe a záverom poďakoval Mgr. Beshirovej
za výkon funkcie, ktorá funkcia nie je závidenia hodná.

Otázky občanov mesta
p. Mgr. Milan Capák
Naniesol otázku, či bola vyvodená zodpovednosť za uloženú pokutu vo výške 8 mil.
Sk.
Pán primátor podal informáciu
- v súvislosti s uložením pokuty pre mesto Úradom pre verejné obstarávanie
- postupom mesta podľa uznesenia MZ č. 205/2011 z 20.6.2011.
Informoval, že žaloba bola podaná, ako aj žiadosť o odklad vykonateľnosti
rozhodnutia. Pojednávanie zatiaľ nebolo vytýčené, predpokladá termín - na jar
budúceho roka. 12.8.2011 uznesením súdu bol odklad vykonateľnosti rozhodnutia
schválený. Uviedol, že zmluvu podpísal on s uchádzačom, dátum na zmluve
nezabezpečuje primátor mesta. Na všetkých zmluvách dátum zabezpečuje
prednosta mestského úradu, investičný pracovník a osoba zodpovedná za verejné
obstarávanie. Pokutu za chybu, ktorá sa urobila, považuje za veľmi vysokú.
Nesúhlasí s tým, že takto štát penalizuje svoje mestá. Napriek vyjadreniu p. Kuhna
poznamenal, že on nie je rád, že sa takto postupuje. Záverom poznamenal, že ide
o zbytočnú chybu, ktorú zavinil mestský úrad. Opätovne prehlásil, že bol tu
prednosta, investičný pracovník a osoba, ktorá zabezpečovala verejné obstarávania
a ktorá za to dostala aj odmenu.
Prehlásil, že konkrétnu zodpovednú osobu nevie menovať. Podotkol, že pevne
verí, že pokutu mesto nebude musieť plniť. Pokiaľ by prišlo k tomuto plneniu,
určite poslanci MZ schvália škodovú komisiu, ktorá sa bude týmto problémom
zaoberať.
Prehlásil, že zodpovednosť berie na seba ako primátor, ale chybu neurobil.
p. Mgr. Milan Capák
Uviedol, že ten kto chybu urobil, by mal byť potrestaný.
Kriticky sa vyjadril k stavu chodníkov na území mesta, sú v katastrofálnom stave.
Začal ich provizórne opravovať. Naniesol otázku prečo mesto už nepristúpilo
k tomu pred rokom, alebo aj skôr a či je ľahšie vyplatiť odškodné pre občanov
v prípade, že dôjde k úrazu, ako za tú sumu opraviť provizórne chodníky.
Poznamenal, že o dvoch úrazoch, ktoré stali v dôsledku katastrofálneho stavu
chodníkov vie.
Pán primátor poznamenal, že nie jeho vinou sa k oprave chodníkov pristupuje až
v mesiaci september. Rozpočet mesta sa vždy schvaľoval v zimných mesiacoch,

najneskôr v marci, teraz v mesiaci jún, čo on ovplyvniť nevedel. Komisia výstavby
materiál spracovala a predložila MZ v mesiaci september. Poznamenal, že
rekonštrukcia chodníkov sa realizovala aj v predchádzajúcom období – viď
chodníky na Ul. J. Kráľa, časť Šafárikovej ulice, Košická, pred Poľovníckou
reštauráciou, a to podľa možností mesta a uznesenia MZ.
Uviedol, že bežnú opravu chodníkov majú na starosti TS. Majú na to vyčlenené
finančné prostriedky. Informoval, že prípady odškodného sú riešené cez poisťovňu,
s ktorou má mesto uzavretú zmluvu aj keď je nerád, že k takýmto prípadom
dochádza.
p. Mgr. Milan Capák
Prehlásil, že svoje poplatkové a daňové povinnosti si plní riadne. Od mája t.r. jeho
žiadosť o poskytnutie kuka nádoby nebola doriešená. Nakoniec si ju kúpil sám.
Opäť požiadal o informáciu, kto je za to zodpovedný.
p. Darina Repaská
Poznamenala, že kuka nádobu dorieši na MsÚ s p. Katrenicsom.
p. Mgr. Milan Capák
Naniesol otázku, kto zabezpečuje kosenie, TS ? Aj kosiť už začal na Baníckej ulici
smerom na Čučmu po most. Nečaká na TS, burina sa šíri.
Požadoval aj osadenie spomaľovacieho pása na komunikácii na Baníckej ulici –
túto požiadavku predložil už pred 4 rokmi.
Čo sa týka požiadavky o kuka nádobu, prísľuby zo strany p. Katrenicsa boli dané,
k realizácii však nedošlo.
Pán primátor uviedol, že kosbu na území mesta zabezpečujú TS v spolupráci
s pracovníkmi aktivačných prác, spomaľovacie pásy sa osadzujú na komunikáciách
na základe žiadosti občanov, ktorá sa prehodnotí v komisii na ochranu verejného
poriadku. Informoval, že p. Katrenics odchádza do starobného dôchodku,
obsadenie miesta bude riešené.
p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, že občania nenadávajú na pracovníka úradu, ale najprv na primátora
mesta.
K organizovaniu jarmoku – už keď sa nezačala rekonštrukcia námestia, malo sa
urobiť všetko preto, aby bolo organizované na pôvodnom mieste. Ďalej na plagáte
bola zverejnená určitá hudobná produkcia, iná však v skutočnosti bola - týka sa to
vystúpenia RETROBAND MUSIC. Naniesol otázku, ako mesto riešilo odmenu,
keď produkcia bola v podaní jednej osoby.
Pán primátor k jarmoku uviedol, že je organizovaný v súlade so VZN, kde platia
určité termíny, konečné rozhodnutie o termíne rekonštrukcie námestia padol až
v mesiaci jún. K oprave chodníkov p. Capákom poznamenal, že je to nelegálny
postup.
p. Darina Repaská
Uviedla, že informácia o hudobnej produkcii bude podaná v rámci finančného
vyhodnotenia Rožňavského jarmoku.
p. Mgr. Milan Capák
Pripomienkoval ozvučenie mesta. Podľa jeho názoru, víťazný uchádzač, ktorý
vzišiel z výberového konania to nevie robiť. Vie to posúdiť, nakoľko v uvedenej
oblasti pôsobí.
Pán primátor uviedol, že touto úlohou môže byť poverená hlavná kontrolórka,
pokiaľ si to jeden z poslancov osvojí a to v rámci bodu : podnety pre hlavnú
kontrolórku.

p. Mgr. Milan Capák
Prehlásil, že po jamách chodiť nebude a preto bude pokračovať v oprave
chodníkov. Vyzval každého o pomoc.
Pán primátor poznamenal, že ide o samosprávu, môžu sa vykonávať veci len
v súlade s platnými právnymi predpismi. Bolo by vhodné osloviť podnikateľov,
občanov, aby prispeli na opravu chodníkov a realizovala sa nie na čierno.
p. Mgr. Milan Capák
Záverom naniesol problematiku športu, poskytnutia príspevku vo výške 20 000 €,
nepomer poskytnutia dotácie pre BK ženy a mužov.
Uviedol, že v prvom rade sa majú doriešiť chodníky a tak šport. Vyčíslil náklady,
ktoré mal v súvislosti s opravou chodníka na Šafárikovej ulici. Poukázal na to, že
dajú sa aj lacnejšie opraviť.
Pán primátor informoval o postupe prípravy rozpočtu mesta. Uviedol, že aj občania
mesta majú možnosť sa do prípravy rozpočtu zapojiť.
17.

Realizácia prístupovej cesty ku garážam na Ul. J.A. Komenského v Rožňave
Materiál uviedla pani Darina Repaská, prednostka MsÚ
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, či sa pozmení schválené poradie a táto stavba bude č. 1.
Pán primátor upozornil na to, že prijaté uznesenia nesmú odporovať. V prípade, že
sa tak stane, pozastaví jedno z uznesení.
p. Roman Ocelník
Pripomienkoval tabuľku v časti, kde je uvedená cenová informácia s DPH
v prípadoch, ak uchádzač nie je platcom DPH.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Nesúhlasil s pánom Ocelníkom, nakoľko rozhodujúca pri podmienkach bola cena s
DPH. Tabuľka je v poriadku, je to kvôli porovnaniu konečnej ceny.
Poznamenal, že vzhľadom na zmenu rozpočtu roku 2011 a zníženie jej výdavkovej
časti, by bolo reálnejšie túto sumu zapracovať do prípravy rozpočtu na rok 2012.
V súvislosti s ukladacou časťou navrhol, aby bolo uvedené, že zmluva
s dodávateľom bude podmienená schválením rozpočtu mesta.
Pán primátor uviedol, že podpis zmluvy je podmienený schválením zmluvy
v mestskom zastupiteľstve, ako aj schválením podmienok verejného obstarávania.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že kapitálové výdavky sú naviazané na kapitálové príjmy a bol
predaný len obchodný podiel mesta vo firme TEKO-R. Nepredpokladá, že do
konca roka sa ešte zrealizuje nejaká stavba s kapitálových výdavkov.
p. Roman Ocelník
Trvá na tom, že tabuľka je zlá.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Opravil pána Ing. Bolačeka – čerpať kapitálové výdavky je možné aj z bežných
príjmov. Je to však v teoretickej polohe.
Pán primátor poznamenal, že po dohode s pani prednostkou na všetky chodníky

bude realizovaná súťaž jednotlivo.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie
13-0-0
18.

Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul. č. 14 - 20
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka MsÚ
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, aká metóda verejného obstarávania bude použitá. V prípade
ak nebude zverejnená vo vestníku, navrhol osloviť minimálne 6 dodávateľov.
p. Ing. Mária Dovalová
Informovala, že v tomto prípade pôjde o verejné obstarávanie. Prieskum trhu sa
koná do 30 000 €.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že obstarávanie nad 20 000 € bez DPH sa zverejňuje už vo vestníku.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Stiahol svoj návrh.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie.
13-0-0

19.

Eugen Adamec a Marcel Krčmár – zatápanie pozemkov okolitých domov v m.č.
Nadabula
p. Mgr. Radoslav Kovács
Navrhol, aby sa hlasovalo za stanovisko komisie výstavby.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že mesto nemôže uzavrieť takúto zmluvu, musia tam byť TS.
Je otázne, či tento problém by nemali riešiť Bane, š.p.
Pán primátor poznamenal, že je to š.p. v likvidácii, ktorý funkčný nie je. Zastrešuje
ho ministerstvo hospodárstva, má svojho likvidátora a iných činných pracovníkov.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že riešenie problému s firmou v likvidácii, je jeho zahratie do autu.
Pozmenil svoj návrh – l. bod prebrať z komisie finančnej a druhé dva body podľa
návrhu komisie výstavby.
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal poslancov o podporu. Ide o najnižší bod v m.č. Nadabula, voda sa tam
hromadí. Rigol je zamedzený odkaliskom.
Pán primátor poznamenal, že š.p. je činný, spoluprácu s mestom kladne hodnotí.
Vysporiadalo sa už futbalové ihrisko, bytový dom na Vargovom poli, pozemky,
ktoré mesto potrebovalo na odkanalizovanie tejto časti mesta.
p. Pavol Burdiga
Naniesol otázku, kto bude zodpovedať za čerpadlo.
Pán primátor poznamenal, že sa táto skutočnosť dá v protokole o odovzdaní

doriešiť.
Poslanci MZ schválili návrh na uznesenie s doplnením návrhu p. Mgr. Kovácsa
13-1-0
20.

Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie a montáž odsávacieho
zariadenia v priestoroch školskej jedálne ZŠ Zlatá
p. Mgr. Dionýz Kemény
Podporil predloženú žiadosť. Ide o požiadavku úradu verejného zdravotníctva.
p. František Focko
Upozornil na druhú vetu stanoviska komisie finančnej.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že komisia má vedomosť o tom, že obdobná situácia je aj na Ul.
pionierov, nebol však predložený materiál.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Ako člen školskej rady potvrdil obdobný stav na Ul. pionierov.
p. Darina Repaská
Potvrdila aj ona stav, predloženie žiadosti je v štádiu riešenia.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-0-0

21.

Majetkoprávne záležitosti mesta
1.

Právna analýza možnosti uplatnenia výpovede Rámcovej zmluvy o dielo
uzatvorenej so spoločnosťou ROZEKO s.r.o. dňa 31.12.1999
Materiál bol stiahnutý pri schvaľovaní programu rokovania.

2.

Informatívna správa o neúspešných obchodných verejných súťažiach na
predaj majetku mesta
p. Ing. Ondrej Bolaček
Informoval, že niektoré ceny komisia navrhla znížiť. Požiadal o doplnenie kina do
bodu 7, cenu určiť podľa ZP zníženého o 10 %. Upresnil, že ide o budovu
a pozemok pod budovou.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením bodu 7.
12-1-0

3.

Majetkoprávne usporiadanie pozemkov na zriadenie útulku pre opustené
zvieratá
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Vzhľadom na vysoké náklady /kúpa objektu, kúpa pozemku, rekonštrukcia/,
stotožnil sa so stanoviskom komisie finančnej. Teda hľadať iné riešenie pre

vytvorenie útulku. Riešiť zámer na vlastnom pozemku, prenajatom, prípadne
kúpenom. On konkrétny návrh nemá.
Pán primátor poznamenal, že pôvodný zámer schválilo MZ, mesto navrhlo nové
riešenie, zriadiť útulok v priemyselnej zóne, konkrétne v trafostanici.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Prehlásil, že je za riešenie problému, nie však za neustáleho zvyšovania vstupov
a realizáciu ultimatívnych podmienok kúpy pozemku potrebného na výbeh.
Podporil zámer zriadiť útulok v priemyselnej zóne – v objekte bývalej trafostanice.
Inžinierske siete sú tam vybudované.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že mal by sa vybrať objekt, vhodný pre psov. Podľa jeho názoru
trafostanica nespĺňa podmienky.
Naniesol otázku, či je záujemca o budovu, ktorá bola odkúpená na zriadenie
útulku.
Pán primátor informoval, že neeviduje žiadny záujem o budovu, upozornil však, že
na predaj budovy musí MZ prijať uznesenie.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol hlasovať o stanovisku komisie finančnej.
p. František Focko
Prehlásil, že problém túlavých psov je treba riešiť, útočia na občanov. Podporil,
aby sa útulok riešil podľa pôvodného zámeru. Teda v objekte, ktorý sa už odkúpil.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že on návrh na hľadanie iného pozemku predložil asi pred pol rokom.
Ide o vysoké náklady a tlak odkúpiť väčšiu výmeru pozemku ako je potrebné.
Podľa jeho názoru na vytvorenie útulku je potrebný pozemok, budova nie je
primárna. Pozemok je treba oplotiť a postaviť koterce, mala by tam byť voda,
elektrika ani nie je asi potrebná.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Stotožnil sa s návrhom komisie finančnej, zaviazať MsÚ hľadať možnosti,
východiská na zriadenie útulku v spolupráci so združením, vrátane zapracovania
prevádzkových nákladov.
p. František Focko
Navrhol schváliť uznesenie, neposúvať riešenie. Nič sa tým nedorieši.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Upozornil na problém túlavých psov, ktorý sa prejavuje hlavne v severnej časti
mesta, kde aj on býva. Malo by sa pokračovať podľa pôvodného zámeru, hľadanie
nového riešenia považuje odsun problému do neznáma.
Buď sa schváli predložený návrh, alebo komisia výstavby predloží na októbrové
zasadnutie komplexný návrh na riešenie útulku v priemyselnej zóne – trafostanice.
Neodporučil zrušiť navrhované uznesenie do doby, kým sa nenájde komplexné
alternatívne riešenie.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Podporil návrh p. PaedDr. Baláža.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol rokovať so združením, nevie aké výhrady mali k pozemku pri trafostanici.
Zároveň by sa mala doriešiť aj prevádzka útulku.

p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na rozdiel medzi karanténnou stanicou a útulkom. Povinnosťou mesta je
zriadiť karanténnu stanicu, občianske združenie ponúklo, že sa postará o útulok.
Navrhol stiahnuť z rokovania materiál a prekonzultovať túto problematiku
s odborníkmi.
Poslanci MZ stiahli materiál z rokovania
14-1-0

5.

Bc. Marek Džalaj, Rožňava – návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 280/2010
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
15-0-0

6.

Erika Gášpárová – predaj pozemku mesta pod postavenou garážou
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že ide o majetkoprávne usporiadanie pozemku, je možný priamy predaj,
bez zverejnenia zámeru, cena nemusí byť určená ZP, na schválenie postačuje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
14-0-0

7.

MUDr. Tünde Mohňanská – predaj pozemku mesta pod postavenou garážou
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
15-0-0

8.

MUDr. Jozef Kočár – predaj pozemku mesta
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že komisia finančná navrhla preveriť pozemok, má dojem že určité
vecné bremeno tam je – kanál. Cenu navrhujú určiť podľa ZP.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že v predchádzajúcom období už bol záujem o predaj uvedeného
pozemku, nebol však odporučený a to práve z dôvodu, že rigol nebol udržiavaný.
Priebežne ho prečisťovali ho TS. Žiadateľ však uvádza, že na vlastné náklady
vyčistil a upravil pozemok, založil betónové skruže, čím zabezpečil priechod vody.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol, aby stavebný úrad preveril stav na tvári miesta.
p. František Focko
Potvrdil predloženú požiadavku, celé územie inklinuje k rigolu, priechod vody
musí byť plynulý.
p. Ing. Mária Dovalová
Prehlásila, že v každom prípade je potrebné preveriť stav na tvári miesta.

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s tým, že stavebný úrad preverí či
nie sú prekážky predaja pozemku.
15-0-0

9.

Ing. Gabriel Vjeszt – predaj pozemku mesta
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol predaj formou verejnej obchodnej súťaže, minimálna cena je cena podľa
ZP.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že je potrebné schváliť spôsob predaja.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
15-0-0

10.

Ing. Jozef Lakos – predaj pozemku mesta
p. Ing. Lakoš – žiadateľ
Prehlásil, že má záujem o odkúpenie pozemku s tým, že zaplatí 50 % ceny
geometrického plánu. Za pána Marhefku sa nevie ani zaručiť, ani vyjadriť. Ak by
nemohol odkúpiť predmetný pozemok, jeho majetok výrazne stráca na hodnote.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že s p. Marhefkom rokujú od februára t.r. Odmieta zaplatiť za
vyhotovenie geometrického plánu. Mestský úrad navrhol, aby kúpili žiadatelia do
podielu pozemok, nemusel by sa vypracovávať geometrický plán. S uvedeným
návrhom nesúhlasil p. Ing. Lakoš.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že ide o riešenie susedského sporu, riešenie by mali nájsť právnici.
Pán primátor poznamenal, že napráva sa chyba mesta z predchádzajúceho obdobia.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že mesto rieši prevod majetku na náklady žiadateľov. Je tu ešte jedno
riešenie, že pozemok sa predá p. Ing. Lakošovi, zaplatí 50 % ceny GP a 50 %
zaplatí mesto a p. Marhefka bude platiť nájomné za pozemok.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol, aby geometrický plán zaplatilo mesto a kúpnu cenu zvýšiť o 50 % ceny
GP.
Pán primátor doplnil cenu pozemku 1 €/m2 pre p. Ing. Lakoša. Návrh je možné
uplatniť aj u p. Marhefku.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením návrhu p. Ing.
Kováča.
15-0-0

11.

Andrej Marhefka a manželka – zmena uznesenia MZ č. 40/2011
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie
14-0-0

12.

Slovenský rybársky zväz – MO Rožňava – predaj pozemku
Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu rokovania.

13.

Ladislav Takáč GARANT – predaj pozemku mesta
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Vzhľadom na stanoviská komisií odporučil schváliť alt. b/ návrhu na uznesenie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že pozemok nie je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Iný spôsob
priameho predaja v tomto prípade nie je možné použiť.
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie.
14-0-1

14.

Pozemky pod bytovými domami na území mesta – odpredaj spoluvlastníckych
podielov k pozemkom pod budovami
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
15-0-0

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo prerušené, pokračovanie
rokovania bolo určené na 3.10.2011 o 15.00 hod.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Darina Repaská
prednostka MsÚ
Overovatelia

PaedDr. Janka Mičudová

Zapísala : Helena Šujanská

Ľudovít Kossuth

