Uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 27.6.2011

225/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. spojenie Základnej školy Zoltána Fábryho s VJM - Fábry Zoltán Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola, J.A.Komenského 5, Rožňava a Súkromnej
strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom - Magán Szakközépiskola,
J.A.Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó
pod zriaďovateľskou
pôsobnosťou Mesta Rožňava
2. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s
účinnosťou k 31. augustu 2011 a následné zrušenie Základnej školy Zoltána
Fábryho s VJM - Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
J.A.Komenského 5, Rožňava
Právny nástupca: Spojená škola Zoltána Fábryho s VJM - Fábry Zoltán
Alapiskola és Szakközépiskola, J.A.Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó
s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho s VJM - Fábry
Zoltán Alapiskola, J.A.Komenského 5, Rožňava- Rozsnyó a Stredná
odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola,
J.A.Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó
3. zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s
účinnosťou od 1. septembra 2011 a následné zriadenie Spojenej školy
Zoltána Fábryho s VJM - Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola,
J.A.Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó s organizačnými zložkami
Základná škola Zoltána Fábryho s VJM - Fábry Zoltán Alapiskola,
J.A.Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó a Stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, J.A.Komenského 5,
Rožňava – Rozsnyó
ukladá
riaditeľovi ZŠ Zoltána Fábryho s VJM naďalej zabezpečiť existujúce priestory
pre Základnú umeleckú školu v Rožňave v priestoroch ZŠ na Ul.
J.A.Komenského 5 v Rožňave
Zodpovedný : riaditeľ ZŠ
Termín : ako v texte

226/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie
- Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
- Informáciu o použití finančných prostriedkov získaných z predaja majetku
Mesta

227/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1.
VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta
Rožňava

s doplnením o návrhu komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
v § 4 – Kontrola ustanovení
2.
zaradenie stanovišťa taxislužby na parkovisku pri predajni LIDL na
Ulici Šafárikovej v Rožňave
3.
Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby na území
mesta Rožňava so schváleným doplnením čl. IV ods. 2 podľa návrhu
komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky doplneného o číslo
licencie
ukladá
1.
zverejniť schválené VZN s prílohou : Prevádzkový poriadok pre
stanovištia osobnej taxislužby na území mesta Rožňava
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : ihneď po schválení
2.
zabezpečiť v rámci finančných možností mesta vhodné, estetické,
bezpečné, kultúrne podmienky prevádzkovania taxislužby na území
mesta Rožňava
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín
: ako v texte
228/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1. VZN o organizovaní príležitostnej akcie Rožňavský jarmok 2011 v termíne
15., 16. a 17.9.2011 v Rožňave formou príležitostného predaja so
schválenou zmenou § 2 ods. 1 čas predaja tretí deň jarmoku sa upravuje
od 9.00 hod. – 19.00 hod.
2. odporúčania komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky
3. kultúrny program počas Rožňavského jarmoku a náklady na kultúrny
program do výšky 5 000 €
4. rozpočet akcie Rožňavský jarmok 2011 so schváleným navýšením
z dôvodu zabezpečenia 10 ks prenosných toaliet
5. zloženie komisie na organizovanie Rožňavského jarmoku 2011 doplnené
o 3 členov komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky

229/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
Smernicu o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
v podmienkach verejného obstarávateľa mesta Rožňava
so schválenou
zmenou čl. III v bode 3.4.,3.5., a 3.6 podľa návrhu komisie vzdelávania,
kultúry, mládeže a športu
zmenou čl. V v bode 5.5. - ... 7 kalendárnych dní sa opravuje na 7 pracovných
dní
doplnením čl. VII v bode 7.1. písm. b/
časti služby : ladenie a oprava hudobných nástrojov
časti tovary : hračky, didaktické pomôcky, učebné pomôcky, okrem IKT,
školské potreby, špecifický nábytok pre MŠ, celoslovenské projekty
garantované ministerstvom školstva, uniformy mestskej polície.
doplnením čl. IX v bode 9.2. ... okrem základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.

Školy budú postupovať v zmysle vlastných smerníc v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní
ukladá
riaditeľom základných škôl predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Smernicu o verejnom obstarávaní. Pokiaľ nie je schválená, platí Smernica
o verejnom obstarávaní mesta Rožňava
Zodpovední : ako v texte
Termín
: ihneď

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

