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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
V Rožňave 
 
 
A/  schvaľuje 
bezplatné poskytnutie priestorov Kongresovej sály 
Gemerskému osvetovému stredisku v Rožňave 
a Domu Matice slovenskej v Rožňave dňa 
13.4.2012 pri príležitosti organizovania folklórnej 
hudobnej prehliadky 
 
 
 
B/ neschvaľuje 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 
 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci Domom Matice slovenskej 
v Rožňave organizuje folklórnu hudobnú prehliadku, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2012. 
Najlepší spevák sólista, spevácka skupina a ľudová hudba postúpi do krajského kola, ktoré sa 
bude konať v Rožňave. Podujatie má za úlohu konfrontovať tvorivé výsledky činnosti 
detských kolektívov a jedincov, ale aj prezentovať a propagovať ich na verejnosti. Prehliadka 
je organizovaná pre žiakov rožňavských škôl. V rámci spolupráce menované subjekty žiadajú 
o bezplatné poskytnutie priestorov Kongresovej sály s tým, že  Mesto Rožňava bude uvedené 
na všetkých propagačných materiáloch ako spoluorganizátor festivalu. 
 
 Žiadosť Gemerského osvetového strediska v Rožňave a Domu Matice slovenskej v 
Rožňave  prerokovala Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave dňa 
15.3.2012. Uznesením č. 07/03/12 komisia odporúča bezplatné poskytnutie priestorov 
Kongresovej sály Gemerskému osvetovému stredisku v Rožňave a Domu Matice slovenskej v 
Rožňave za účelom organizovania folklórnej hudobnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 
13.4.2012.  
 
 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestské majetku žiadosť Gemerského 
osvetového strediska v Rožňave a Domu Matice slovenskej v Rožňave prerokovala dňa 
19.3.2012. Uznesením komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť bezplatné 
poskytnutie priestorov Kongresového centra podľa žiadosti Gemerského osvetového strediska 
v Rožňave  pri príležitosti folklórnej hudobnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 13.4.2012. 
 
 
 
 
 
 
 


