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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/ s c h v a ľ u j e : 
1. Úpravu prílohy k Prevádzkovému poriadku 
TSMRV o systéme spoplatňovania parkovania 
   
2./ Smernicu č. 1/2013 upravujúcu vydávanie 
služobných parkovacích lístkov   
 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e     

 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Návrh na úpravu prílohy k prevádzkovému poriadku TSMRV o systéme 
spoplatňovania parkovania a schválenie Smernice č. 1/2013 upravujúcej 

vydávanie služobných parkovacích lístkov 
 
 

 Technické služby mesta Rožňava ako správca parkovacích plôch vo vlastníctve mesta 
Rožňava predkladajú na schválenie úpravu Prílohy k Prevádzkovému poriadku o systéme 
spoplatneného parkovania, ktorá rieši zmenu spoplatňovania jednotlivých parkovacích plôch 
pre motorové vozidlá s platnosťou od 01.01.2013.  
 Vzhľadom k tomu, že Technické služby mesta Rožňava sú príspevkovou organizáciou 
mesta Rožňava a parkovacie plochy prevzali od 1. Rožňavskej a.s., ktorej smernice boli 
schvaľované Predstavenstvom a.s., predkladajú na schválenie Smernicu č. 1/2013 upravujúcu 
vydávanie služobných parkovacích lístkov od 01.01.2013 na odsúhlasenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave. 
 
Stanovisko Finančnej komisie pri MZ zo dňa 03.12.2012: 
Finančná komisia odporučila schváliť predložený materiál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÁVRH NA  ÚPRAVU  P R Í L O H Y 

k Prevádzkovému poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme 
spoplatneného parkovania 

 
Návrh ceny za prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá s 
platnosťou od 01.01.2013 

 
1. Neprenosná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy starších 

ako 70 rokov veku života vlastniacich motorové vozidlo : 
 doteraz 0,20€            návrh od 01.01.2013 vo výške podľa prílohy  

tak ako pre ostatné motorové vozidlá/50,-€/  
  

2. Neprenosná ročná parkovacia karta pre obce v rámci združenia ZMOG 
doteraz 36,00€  návrh od 01.01.2013 vo výške podľa prílohy  

tak, ako pre ostatné motorové vozidlá/50,-€/  
 

    3.  Rezervácia parkového miesta na 1 rok 
          doteraz 200,00€               návrh od 01.01.2013   - 250,- € / s DPH / 

 
4. Jednorazová hodinová parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá 

terajšia cena 0,40€          návrh od 01.01.2013 - 0,50€ s DPH na 1  
                                          hodinu za jedno motorové vozidlo  

 
5. Jednorazová denná parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá 
    terajšia cena 1,50€  návrh od 01.01.2013 - 2,00 € s DPH za  

                                                    jedno motorové vozidlo 
 

6. Neprenosná parkovacia karta pre jednotlivé osobné motorové vozidlo 
 

Terajšie ceny             návrh od 01.01.2013 ( s DPH ) 
 Mesačná      6,10€ /s DPH /    7,00€ / s DPH / 
 Štvrťročná 15,40€ /s DPH /        16,00€ / s DPH / 
 Polročná    28,50€ /s DPH /        30,00€ / s DPH /  
 Ročná        50,00€ /s DPH /        50,00€ / s DPH / 

 
      7. Autobus     10,00€ /s DPH / na deň  
 
 
 
 
       Ing. Ivan  D e m é n y 
     riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava 



Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 0418 01 Rožňava 
 

Interná smernica č. 1/2013 
upravujúca vydávanie Služobných parkovacích lístkov v pôsobnosti organizácie 

 
Čl. I 

Názvoslovie a charakteristika 
 

1. Pod pojmom Služobný parkovací lístok (SPL) sa rozumie povolenie na bezplatné 
parkovanie motorového vozidla na všetkých parkovacích plochách v meste Rožňava, 
ktoré sú spravované Technickými službami mesta Rožňava. 

2. Správcom parkovísk sú Technické služby mesta Rožňava. 
3. SPL vydáva správca parkovísk, ktorý vedie ich evidenciu. 
4. Každý SPL je označený názvom organizácie, sériou, poradovým číslom, EVČ daného 

motorového vozidla a rokom platnosti. Je platný po dobu jedného kalendárneho roka 
pre ktorý bol vydaný. 

5. SPL je vydaný pre konkrétne EVČ vozidla a je neprenosný. 
6. Oprávnení na ich používanie sú menovaní v čl. II tejto Internej smernice. Ich vydanie 

sa neriadi automaticky zoznamom ich oprávnených , sú vydávané na základe 
požiadania oprávnených používateľov. 

7. Každý oprávnený môže byť majiteľom maximálne jedného SPL, oprávnenosť na 
vydanie SPL sa nevzťahuje na ich rodinných príslušníkov. 

 
Čl. II 

Zoznam oprávnených používateľov SPL 
1. Primátor mesta Rožňava 
2. Prednosta Mestského úradu 
3. Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava 
4. SNM -Múzeum Betliar – 3ks , na základe Zmluvy o spolupráci č. SNM-BET-

2010/2336 platnej do 31.12.2012 / je záujem predĺžiť túto zmluvu /.  
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Interná smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013 
2. Je platná pre nasledovné parkoviská v správe Technických služieb mesta Rožňava 
- parkovisko P1 VUB 
- parkovisko P2 OKC 
- parkovisko P3 Šafárikova 
- parkovisko P4 Námestie východ 
- parkovisko P5 Námestie západ 
- parkovisko P6 Čučmianska 
- parkovisko P7 Betliarska 
3. Táto interná smernica bola dňa 03. 12.2012 prejednaná vo Finančnej komisii , ktorá ju 

odporučila schváliť. 
 
 
V Rožňave, 27.11.2012     Ing. Ivan  D e m é n y 
           riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava 
  



 
 


