Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. júna 2012

169/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
sťahuje
z rokovania materiály :
• Zásady finančnej kontroly v samospráve mesta Rožňava – návrh na zmenu
• Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 72/2012 z 5.4.2012
• Mestská pivnica – zastávka na Európskej železnej ceste – Zmluva
o poskytnutí dotácie
• TS Rožňava - priamy prenájom budovy bývalej Trafostanice a priľahlého
pozemku pre OZ „Život je pes“

170/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie navedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia MZ
č. 130/2011
NT : september 2012
č. 139/2012
NT : september 2012
č. 154/2012
NT : september 2012

171/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
I. zvyšnú výmenu okien na čelnej fasáde budovy Spojenej školy na
Komenského ulici v Rožňave v počte 8 ks zostáv okien za predbežnú sumu
14 925,66 € (aby bola čelná fasáda komplet pripravená pre budúce zateplenie)
s tým, že v roku 2012 sa nezvýši mesačná splátka úveru
II. predbežná suma za uvedenú výmenu okien 14 925,66 € sa rozdelí na
zvyšných 19 mesačných splátok, z ktorých v roku 2013 sa do rozpočtu mesta
premietne 12 splátok (12x788,18 € .. 9 458,28 €) a do rozpočtu mesta na rok
2014 sa premietne zvyšných 7 splátok (7x788,19 €...5 517,33 €)
III. týmto rozdelením základnej predbežnej sumy sa nepredĺži doba splácania
záväzku, teda ostáva 24 mesiacov, počnúc od 08/2012 do 08/2014 vrátane, ale
v uvedených rokoch 2013 a 2014 sa mesačná splátka zvýšil o 788,19 €
ukladá
vyhlásiť verejné obstarávanie – rokovacie konanie bez zverejnenia na dodávku
a osadenie 8 ks zostáv okien
Zodpovedný : prednosta mestského
Termín : do 15 dní od schválenia MZ

172/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o zriadení
účelového garančného fondu podľa odporúčania komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej

173/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
nemení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v meste Rožňava

174/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
potvrdzuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní
pohrebísk na území mesta Rožňava v súčasnom znení

175/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
VZN o trhovom poriadku pre príležitostnú akciu Rožňavský jarmok 2012
v termíne 13.-14.-15.9.2012 v Rožňave
ukladá
doplniť v § 3 odst.11 navrhovaného VZN povinnosť:
„Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie
protipožiarnych, bezpečnostných a hygienických predpisov vo svojom
predajnom stánku a tiež je povinný mať v stánku ručný hasiaci prístroj o
hmotnosti náplne aspoň 2 kg vhodného typu. Predávajúci, ktorý používa
propán-butánové fľaše je povinný mať v stánkoch ručný hasiaci prístroj o
hmotnosti náplne aspoň 5 kg vhodného typu podľa ustanovení zákona
č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a vykonávacej Vyhlášky č.121/2002 o
požiarnej prevencii“
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : ihneď

176/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s chvaľuje
1/ Účtovnú závierku a Výročnú správu 1.Rožňavskej a.s. k 31.12.2011
2/ vyrovnanie účtovnej straty nasledovne : Prevod účtovnej straty na účet 429
- neuhradená strata minulých rokov vo výške 62 101,- €

177/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informatívnu správu o alternatívnej možnosti výberu poplatkov za parkovanie

178/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. zrušenie spoločnosti 1. Rožňavská a.s., Šafárikova č.20, Rožňava, IČO:
36195511 dňom 31.7.2012 a vstup spoločnosti do likvidácie dňom
1.8.2012
2. odovzdanie parkovísk P1 – P7 do správy príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Rožňava s cenou nájomného podľa prílohy
k prevádzkovému poriadku parkovísk 1. Rožňavskej a.s.
3. prevzatie pohľadávok a záväzkov 1. Rožňavskej a.s. zo správy parkovísk
mestom Rožňava

4.

zmenu Štatútu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava
v čl. III. Vnútorná organizácia v bode 1 písm. e) o doplnenie textu „1/2
predajca parkovacích kariet“
žiada
zástupcu primátora mesta zvolať valné zhromaždenie k zrušeniu spoločnosti
a vymenovaniu likvidátora spoločnosti
ukladá
1. ukončiť zmluvný vzťah s 1. Rožňavskou a.s. a vypracovať protokolárne
odovzdanie parkovísk P1 – P7 do správy TSM
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 15.7.2012
2. zamestnancov organizačne pridelených na predaj parkovacích kariet
previesť na príspevkovú organizáciu TS na základe zmluvy o prechode
práv a povinností v zmysle Zákonníka práce
Zodpovední : prokurista 1. Rožňavskej a.s.
riaditeľ príspevkovej organizácie
Termín : 15.7.2012
3. pripraviť návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012
Zodpovední : prednosta mestského úradu
riaditeľ TS
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
4. zabezpečiť podpísanie dodatku k Štatútu príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Rožňava
Zodpovedný : riaditeľ TS
Termín : 15.7.2012
5. zabezpečiť splnenie uznesenia MZ č.127/2009 zo dňa 20.5.2009 v časti
prevodu majetku 1. Rožňavskej a.s. v prospech mesta Rožňava
Zodpovedný : prokurista 1. Rožňavskej a.s.
Termín : 27.7.2012
6. oznámiť VÚB a.s. vstup spoločnosti 1. Rožňavská a.s. do likvidácie
Zodpovedná : vedúca odboru finančného MsÚ
Termín : 15.7.2012
7. prevziať všetky pohľadávky a záväzky 1. Rožňavskej a.s. zo správy
parkovísk
Zodpovední : prokurista 1. Rožňavskej a.s.
prednostka MsÚ
Termín : 15.7.2012
179/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
I.
celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2011 bez výhrad
II.
1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2011
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta
Rožňava za rok 2011
3. stanovisko nezávislého audítora Ing. Cibulovej Daniely
III.
1. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a
príspevkových organizácií mesta za rok 2011 bez výhrad

2. schodok hospodárenia bežný a kapitálový roku 2011 vo výške -792 748 €,
ktorý sa vykrýva dotáciami a návratnými zdrojmi financovania
3. hospodársky výsledok rozpočtový vo výške 316 403 €
4. použitie finančných prostriedkov zo zostatku na účtoch vo výške 291 777,60
€ na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2012
5. účtovný hospodársky výsledok vo výške 366 049,16 € a jeho preúčtovanie
na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
6. prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie TIC vo výške 488,30 €
použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu
7. prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie – Actores vo výške 4 901 €
použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu
8. stratu z hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby vo výške
42 766 € a jej preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2011
180/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku mesta Rožňava podľa stavu k 31.12.2011

181/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
I. vecný rozsah netendrových prác súvisiacich s rekonštrukciou Námestia
baníkov podľa dôvodovej správy.
II. zaradenie týchto prác do rozpočtu mesta na rok 2012 v maximálnej sume
98 000 €
ukladá
zaradiť tieto „netendrové práce“ do rozpočtu mesta na rok 2012 v maximálnej
sume 98 000 € a ďalej konať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : pri najbližšej zmene rozpočtu na rok 2012

182/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
informáciu o poskytnutí finančných prostriedkov mesta v školských
zariadeniach za roky 2011, 2012 a plánovaných opravách v školských
zariadeniach za obdobie rokov 2012 a 2013

183/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
návrh zmluvy o nájme plynárenského zariadenia v lokalite „Priemyselná zóna
v Rožňave“ s ročnou výškou nájomného 1 € ročne s tým, že článok III.
Nájomné, ods. III.1 druhá veta bude v znení „Výška nájomného sa zmení ak
dôjde k pripojeniu nového odberateľa“
ukladá
uzavrieť zmluvu o nájme plynárenského zariadenia s SPP - distribúcia a. s.
s doplnením čl. III, ods. III.1 tak, ako to navrhla komisia finančná,

podnikateľská a správy mestského majetku z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ
184/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:
schvaľuje
návrh zmluvy o nájme plynárenského zariadenia v lokalite „IBV za Tehelňou zámoček“ s ročnou výškou nájomného 309,20 € ročne ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodov, že mesto Rožňava nemá oprávnenie
na prevádzkovanie takéhoto zariadenia
ukladá
uzavrieť zmluvu o nájme plynárenského zariadenia s SPP – distribúcia a. s.
Zodpovedný : prednostka MsÚ
Termín : do 20 dní od schválenia MZ

185/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
I. poskytnutie finančných prostriedkov na zhotovenie bleskozvodu na streche
tribúny futbalového štadiónu v Rožňave vo výške 2 700 € z položky
kapitálových výdavkov rozpočtu mesta „stavebný dozor“
II. zníženie položky kapitálových výdavkov v rozpočte mesta „stavebný dozor“
o sumu 2 700 € a navýšenie položky kapitálových výdavkov „rekonštrukcia
strechy tribúny“ o 2 700 € a túto zmenu zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu
na rok 2012
ukladá
zrealizovať osadenie bleskozvodu výberom projektanta a zhotoviteľa formou
prieskumu trhu.
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

186/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
udeľuje
v súlade s § 43 Štatútu mesta Rožňava CENU MESTA
Baníckemu múzeu Rožňava
Ing. Ondrejovi B o l a č e k o v i
Základnej škole Ul. zlatá v Rožňave

187/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
- ocenenie „Najúspešnejší športovec mesta“ za rok 2011 a I. polrok 2012
(kategória dospelí)
Roberta Sendrea
TK Sambed Rožňava
Jána Subovitsa
Klub cyklistiky TJ JUH
Silvie Petrenkovej
AMALIA DSS Rožňava
Ing. Filipa Polláka
SP MFK Rožňava
Klementa Feketeho
KST JaP stav Herkules
Gabriela Hiczéra st.
Koryo P. Taekwondo
Petra Kissa
BK ŠPD Rožňava
Petra Szabóa
Oddiel Big Bull

(kategória žiaci)
Zsofie Horváth
TK Sambed Rožňava
Zoltána Husku
Judo club pri TJ Elán
Gabriela Hiczéra ml.
Koryo P. Taekwondo
Adriána Angyala
Taekwondo Hakimi Rožňava
Róberty Levovskej
Taekwondo Hakimi Rožňava
Jozefa Hölcza
Taekwondo Hakimi Rožňava
- ocenenie „Najúspešnejší kolektív mesta“ za rok 2011 a I. polrok 2012
(v kategórii dospelí)
Oddielu Big Bull
(v kategórii žiaci)
SP MFK Rožňava – starší žiaci
MBK Región Rožňava – mladšie žiačky
- ocenenie „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“
Ladislava Rišpána
s udelením finančnej odmeny, trofeje, ďakovného listu podľa návrhu komisie
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku : v celkovej hodnote
1 000 €
188/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.
č. KN C 1969/122 zast. plocha o výmere 32 m2 pre Margitu Majtányiovú,
bytom Zakarpatská č.1, Rožňava za cenu podľa ZP č.60/2012 zo dňa
14.6.2012 vypracovaného Ing. Dionýzom Dobosom, t.j. za cenu 385 .- € ,
podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto
nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky
s tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

189/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k. ú. Rožňava podľa ustanovenia §9a ods.8
písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že ide o priľahlý
pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v prospech spoločnosti
Dom služieb s.r.o., Gemerská č.563, Brzotín :
1. novovytvorenej parcely parc. č. KN-C 266/17 zast. plocha o výmere 2697
m2 vytvorenej z pozemku parc. č. KN-C 266/1 zast. plocha o výmere 6424 m2
zameranej geometrickým plánom č. 141/2011 zo dňa 27.10.2011 vyhotoveným
spol. Geodézia Rožňava s.r.o. a to časť parcely parc. č. KN C 266/17 zast.
plocha o výmere 1347 m2 za cenu podľa znaleckého posudku č.7/2012 zo dňa
23.1.2012 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom zvýšenú po prenásobení
koeficientom 1,8 t.j. 47,80 €/m2 s vecným bremenom v prospech mesta
Rožňava spočívajúcom v práve prechodu verejnosti a časť parcely parc. č. KN
C 266/17 zast. plocha o výmere 1350 m2 za cenu podľa znaleckého posudku
č.7/2012 zo dňa 23.1.2012 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom t.j. 26,56
€/m2

2. novovytvorenej parcely parc. č. KN C 266/19 zast. plocha o výmere 290 m2
vytvorenej z pozemku parc. č. KN C 266/1 zast. plocha o výmere 6420 m2
zameranej geometrickým plánom č.57/2012 zo dňa 29.5.2012 vyhotoveným
spol. Geodézia Rožňava s.r.o. za cenu podľa znaleckého posudku č.7/2012 zo
dňa 23.1.2012 vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom
zvýšenú po
prenásobení koeficientom 1,8 t.j. 38,72 €/m2
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, v ktorej bude kupujúci upozornený
na existenciu inžinierskych sietí na predávaných nehnuteľnostiach
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
190/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN „C“ parc. č.
875/595, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 409 m2
zapísaného na LV č. 3001, k. ú. Rožňava pod bytovým domom na Ul.
J.Á.Komenského č.2088/26 v Rožňave za cenu 0,10 €/m2 stanovenú podľa §
17 ods.2 písm. d/ Vyhl. MF SR č.465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov,
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
a náhradách za dočasné užívanie pozemkov pre žiadateľov, ktorí sú vlastníkmi
bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva od SBD alebo do vlastníctva jeho
dedičia, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodičov pôvodného
vlastníka bytu po predložení príslušného potvrdenia od SBD, pre žiadateľov,
ktorí nie sú pôvodnými vlastníkmi bytov a nie sú v príbuzenskom vzťahu
k pôvodným vlastníkom bytov za cenu vo výške 5,00 €/m2, ktorí o to požiadajú
na základe kúpnych zmlúv po predložení príslušného potvrdenia od SBD, ako
aj odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemkom vo vlastníctve mesta
Rožňava pod bytovými domami pre ďalších vlastníkov bytov
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 120 dní po schválení v MZ

191/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula, parcely
parc. č. KN-C 391/2 záhrada o výmere 125 m2 zapísanej na LV č. 201, pre p.
Janu Benedikovú, bytom Jaltská 771/11, Košice, podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/
zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že predmetný pozemok bezprostredne susedí
s pozemkom žiadateľky, za cenu podľa ZP s tým, že všetky náklady súvisiace
s predmetným predajom bude znášať žiadateľka
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

192/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť
parcely parc. č. KN E 2229/1 trvalý trávny porast o výmere upresnenej
geometrickým plánom pre MUDr. Sergeja Karpenku a manželku bytom
Útulná č.19, Rožňava, za cenu podľa ZP, podľa § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s tým, že všetky náklady
súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku a objednať GP a
ZP
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

193/2012

Mestské zastupiteľstvo Rožňave
schvaľuje
rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta vhodného na predaj
o nasledovné nehnuteľnosti :
- Budova postavená na parc. č. KN 1852/123, s. č. 1911 (spoločenský
pavilón ZOS)
- Budova postavená na parc. č. KN 116/1, s.č.1622 (zdrav. stredisko
Čučmianska dlhá č.15)
- Zimný štadión postavený na parc. č. KN 2086/258, 2086/260, 2086/261,
2086/262, 2086/263, 2086/264
- Bufety postavené na parc. č. KN 2086/67 (kúpalisko)
- Verejné WC vo dvore radnice
- Administratívna budova Mestského úradu v Rožňave
- Vilka Kúpele
- Výpravná budova SAD, postavená na parc. č. KN C 1470/17, s.č.2095
- Budova CVČ na Šafárikovej ul. č.100, s. č. 434, postavená na parc. č. KN
C 1974

194/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku na
prenájom objektu ZŠ Sama Tomášika na obdobie dvoch rokov od podpísania
nájomnej zmluvy t.j. do doby realizácie projektu „Marginalizované skupiny“
s podmienkou vykonania rekonštrukcie sociálnych zariadení s cenou za dielo
vo výške rovnajúcej sa ročnému nájomnému v lehote do 15.8.2012
ukladá
zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s podmienkou, že v prípade ak
vlastník objektu nezačne so stavebnými prácami najneskôr do 5 dní od
podpísania zmluvy, mesto vykoná tieto práce na vlastné náklady s tým, že
výška odplaty za dielo bude vzájomne započítaná s nájomným (ročný nájom
13 241,04 €)
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 15 dní od schválenia MZ

195/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parcely parc. č. KN C
5016/51 trvalý trávny porast o výmere 450 m2, zapísaného na LV č.3001, za
cenu podľa Zásad na určovanie výšky nájomného za nájom podnájom
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta pre Zoltána
Filiczkého, bytom Pionierov 2, Rožňava podľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok je oplotený a bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s tým, že v nájomnej zmluve bude
uvedený spätný nájom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a že
murované oplotenie je dočasná drobná stavba.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

196/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy prenájom pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, časť parcely parc. č.
KN-E 2407 zast. plochy o výmere 300 m2 a parcely parc. č. KN-E 2473/2
ostatné plochy o výmere 64 m2, pre spoločnosť ARDIS a.s., Krížna 13, Žiar
nad Hronom, za symbolické nájomné vo výške 1 € počas celého trvania
nájomného vzťahu, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že
ide o zhodnotenie majetku mesta
ukladá
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia MZ

197/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov mesta (alebo ich
častí) v k. ú. Rožňava s celkovou výmerou 200 006 m2 zapísaných na LV č.
5716, 3001 a 4493 uvedených v dôvodovej správe, s nájomným vo výške
najmenej 46,47 €/ha/rok v prípade ornej pôdy a 33,19 €/ha/rok v prípade
trvalého trávnatého porastu s tým, že súťažné návrhy budú vyhodnotené
komisiou menovanou zástupcom primátora mesta 30 minút po ukončení
termínu na doručenie
ukladá
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 10 dní od schválenia MZ

198/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.prevod hnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rožňava od Ústavu
informácií a prognóz školstva Bratislava podľa dôvodovej správy
2.odovzdanie hnuteľného majetku do správy

-

ZŠ Ul. pionierov v obstarávacej hodnote DDHM – 6662,81 €, DDNM –
680,46 €
- ZŠ akademika Jura Hronca v obstarávacej hodnote DDHM – 3765,16 €,
DDNM - 393,45 €
ukladá
zabezpečiť uzavretie darovacej zmluvy
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 30 dní od schválenia MZ
199/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
výmaz zariadenia opatrovateľskej služby z registra poskytovateľov sociálnych
služieb a prenájom priestorov prednostne pre neziskovú organizáciu,
občianske združenie, alebo inú organizáciu poskytujúcu sociálne služby

200/2012

Mestské zastupiteľstvo V Rožňave
schvaľuje
zmenu v sieti škôl a školských zariadení pre Spojenú školu, J. A. Komenského
5 v Rožňave – doplnenie učebných odborov 3668 2 (3668 H), 6403 4 (6403 L)

201/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v dozornej rade spoločnosti 1. Rožňavská a.s., zo strany
Pavla Burdigu, zástupcu primátora mesta
súhlasí
s vymenovaním p. Ing. Jána Lacha za člena dozornej rady spoločnosti 1.
Rožňavská a.s.
žiada
zástupcu primátora mesta v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
o zvolanie valného zhromaždenia a vymenovanie p. Ing. Jána Lacha za člena
dozornej rady v termíne do 30.6.2012

202/2012

Mestské zastupiteľstvo Rožňave
schvaľuje
odmenu zástupcovi primátora mesta za II. štvrťrok 2012 vo výške 700 €

203/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o preverení verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky pre
kanceláriu Europe Direct Rožňava.

204/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Správu o preverení, či rekonštrukcia Vilky Kúpele bola spoločnosťou Gemer
Can s.r.o. vykonaná v súlade s nájomnou zmluvou.

205/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informáciu ohľadne lesa o výmere 21 ha , ktorý sa nachádza v Obore

ukladá
1. vypovedať Zmluvu č. 1/1995 zo dňa 14.3.1995 o prenájme
poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nachádzajúcej sa v k.ú. Nadabula, ktorá
zasahuje do obory Betliar
2. vyzvať listom nájomcu, aby sa zdržal akejkoľvek hospodárskej činnosti na
prenajatej poľnohospodárskej a lesnej pôde
3. nájsť spôsob vypovedania zmluvy č. 11925/06-230 o nájme výkonu práva
poľovníctva, v poľovnom revíri Zverník Betliar s nájomcom Lesy Slovenskej
republiky š.p. Banská Bystrica, zo dňa 16.11.2006 alebo rokovať o zmene
finančných podmienok – výške nájmu
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : 1-2 : ihneď
3 : najbližšie zasadnutie MZ
206/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
Informáciu ohľadne budovy kina v k. ú. Nadabula.

207/2012

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Rožňava na II. polrok 2012.

Pavol B u r d i g a
zástupca primátora mesta

