Uznesením č. 118/2011 v bode 4 bolo uložené hlavnej kontrolórke mesta Rožňava preveriť,
či mestský úrad kontroluje , či v prenajatých priestoroch v rámci tréningov

TK

Sambed

nevykonáva podnikateľskú činnosť p. Július Schvarz Tanečná škola –
Schwartz tanz.
O vyjadrenie sme požiadali zodpovedného pracovníka MsÚ, p. Jána Lázara, ktorý má na
starosti prenájom spoločenskej sály, aj vedenie OZ Sambed
K dôvodovej správe prikladáme doručené vyjadrenia:
1.Vyjadrenie zamestnanca MsÚ p. J. Lázára:
V zimnom období zabezpečujem prikurovanie spoločenskej sály MsÚ z dôvodu zabezpečenia
tepla na akcie, ktoré sa tam uskutočňujú. Z toho dôvodu tam pravidelne vykonávam kontroly
ústredného kúrenia, takže minimálne raz až dva krát musím ísť cez spoločenskú sálu do
miestnosti, kde sa reguluje ÚK. Tým pádom mám aj prehľad o akciach, ktoré sa tam
uskutočňujú.
V prípade TK Sambed to platí tak isto. Týmto potvrdzujem, že v minulom období ako aj
v tomto roku počas nácvikov, ktoré sa v spoločenskej sále uskutočňujú v zmysle Nájomnej
zmluvy sú tam deti z TK Sambed. Osobné kontroly detí, či sú členmi TK Sambed
nevykonávam, nakoľko nemajú registračné preukazy a ani sme doteraz nevyžadovali od TK
Sambed , aby nám predkladal zoznam detí, ktoré sa zúčastňujú nácvikov.

2. Vyjadrenie OZ Sambed:
Mesto Rožňava a Mestské kultúrne stredisko v roku 1983 zakladá tanečný kolektív
SAMBED. Zakladateľom a zriaďovateľom TK Sambed 20 rokov bolo Mesto Rožňava a
Mestské kultúrne centrum Rožňava.
Po zrušení MKC zriaďovateľ dal podnet, aby sa vytvorilo Občianske združenie a kolektív
môže naďalej rozvíjať svoju činnosť a mesto bude podporovať naďalej tento kolektív v rámci
svojich možnosti.
Je pochopiteľné, že sme sa obrátili o pomoc na svojho zriaďovateľa.
Pokusy o sponzorské príspevky od cudzích organizácií boli odmietnuté práve z dôvodu, že
patríme pod mesto.

Harmonogram nácvikov v spoločenskej sále MÚ:
Pondelok :
Streda :

MÚ

15,00 - 16,45

začínajúce detské tanečné páry

MÚ

15,00 - 16,45 skupina dievčat
/mladší školský vek/ disko a spoločenské tance
16,00 - 17,45 skupina dievčat
/starší školský vek/ disko a spoločenské tance
18,00 - 20,00 jun. a mládež. tanečné páry

Príďte prosím, presvedčte sa a informujte sa priamo u kompetentných. Dozviete sa o TK
Sambed všetko čo potrebujete.
Dostanete najjasnejšie a najpresnejšie informácie.
email : tksambed@gmail.com

Dalma Bekeová
- štatutárny zástupca TK kontakt : 0908996628
Július Schvarcz - umelecký vedúci TK kontakt : 0905251662
Miloslava Kindisová - tréner TK kontakt
: 0908974601
Oznamujeme, že neexistuje žiadna zvláštna skupina p. Schvarcza.
1. Existuje iba TK Sambed a o ich nácvikoch sme vás už niekoľko krát informovali. Do
priestorov MÚ nikto nevstupuje mimo dohodnutý čas.
2.Áno, existujú tanečné kurzy p.Schvarcza / Schwartz tanz/ na základných školách / aj v iných
mestách, aj mimo okres /, ktoré ale sú realizované nezávisle od tréningov TK Sambed.
Organizátormi týchto kurov je ZRPŠ v spolupráci so školou, kam žiaci chodia a oni vybavujú
aj zmluvy na záverečný ples s p. Lázárom – v Rožňave.
Pán Schvarcz je ako pozvaný lektor týchto kurzov.

