
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 30.11. 2017 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
 
Názov správy: 

 

  

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 182/2017 
 

Predkladá: 
Pavol Burdiga 
primátor mesta 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave č. 182/2017 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 
1. súhlasí s tým, aby primátor mesta v pôsobnosti 
valného zhromaždenia spoločnosti Mestské 
televízne štúdio, s. r. o. Rožňava  
a) udelil Ing. Jurajovi Balázsovi, poslancovi MZ 
v Rožňave, prokúru počas čerpania materskej 
dovolenky konateľky spoločnosti Mestské televízne 
štúdio, s. r. o. Rožňava Bc. Martiny Molčanovej 
b) odvolal Ing. Juraja Balázsa z funkcie člena 
dozornej rady spoločnosti Mestské televízne 
štúdio, s. r. o. Rožňava a menoval Mgr. Eduarda 
Mihóka, poslanca MZ v Rožňave do funkcie člena 
dozornej rady uvedenej spoločnosti, 
 
2. žiada primátora mesta zvolať valné 
zhromaždenie spoločnosti      
T: do 15. 12. 2017.“ 
 
  
  
     
 
 
  
 
 
  
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 16. 11. 2017  
 
 
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 182/2017 

 
 

Legislatívne východiská: § 166 a nasl. Zákonníka práce, § 125 ods. 1 písm. f), § 132 ods. 
1 Obchodného zákonníka,  § 10 ods. 3 Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta, 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

182/2017 – navrhnutá jeho zmena 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta.  

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nárokov na nové pracovné miesta. 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 311/2001 
Z. z., č. 513/1991 Zb., č. 369/1990 Zb. 

 
 

Mesto Rožňava je zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti 
Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava. Jej štatutárnym orgánom je v súčasnosti konateľka 
Bc. Martina Molčanová.  

Konateľka spoločnosti nastúpila od 1. 10. 2017 na materskú dovolenku. 
 
V zmysle § 10 ods. 3 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ primátor mesta pri 

výkone právomocí valného zhromaždenia v spoločnostiach s ručením obmedzeným so 100 
%-nou majetkovou účasťou mesta rozhodne po predchádzajúcom súhlase mestského 
zastupiteľstva okrem iného aj v prípade vymenovania a odvolania konateľa spoločnosti. 

Analogicky je potrebné postupovať aj v prípade poverenia na zastupovanie konateľky 
počas materskej dovolenky. 
 
 Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 9. 2017 súhlasilo s udelením prokúry Ing. Jurajovi 
Balázsovi po dobu trvania materskej dovolenky konateľky a s nahradením Ing. Balázsa 
v dozornej rade spoločnosti Mgr. Eduardom Mihókom od 1. 10. 2017.  
 Valné zhromaždenie spoločnosti sa dôvodu časovej tiesne v stanovenej lehote 
neuskutočnilo, preto je potrebné uznesenie MZ preformulovať tak, aby bolo vyhovujúcim 
podkladom nielen pre valné zhromaždenie, ale aj pre zápis zmien do obchodného registra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

16.11.2017 Odporúča schváliť. 

 
 
 
 
 
 
 


