
 

 

 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

 

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 23.6.2016 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava 

 
Predkladá: 

JUDr. Erika Mihaliková  

prednostka mestského úradu  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

 

u d e ľ u j e  

 

v zmysle § 42 Štatútu mesta Rožňava Čestné 

občianstvo mesta Rožňava : 

 

 ............................................ 

 

 ............................................  

 

Prerokované: 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : 

Helena Šujanská  

 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu  

Predložené návrhy na udelenie ocenenia 

Zoznam doteraz udelených ocenení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu  
 

 
Legislatívne východiská: §11 ods. 3 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 42 Štatútu mesta Rožňava  

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

 

------ 

Nároky na pracovné 

miesta: 

 

------ 

 

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade s právnymi  

predpismi : 369/1990 Zb. 

 

 
 

 

 

 
 

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: 

 

- 
 

 

 
 

 



 

 

Zoznam predložených návrhov na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava  

 

 

 

 

Číslo spisu :    Zo dňa :                       Predkladateľ : Návrh na ocenenie :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3389/2016   31.5.2016      Pavol Burdiga,  

                                                               primátor mesta  Peter Cmorik  

 

3387/2016       31.5.2016      Pavol Burdiga,  

    primátor mesta  pplk. Ing. Oliver Toderiška  

__________________________________________________________________________ 

 

 
Výňatok zo Štatútu mesta Rožňava 

 
§ 42 

Čestné občianstvo mesta Rožňava 

  
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a 

zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo 

svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými 

výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta 

Rožňava. 

  
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

  
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje 

primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že 

druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. 

  
4. Slávnostné odovzdanie listiny a miniatúrnej symboliky mesta 

poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri 

svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Rožňava. 

  
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské 

zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Čestné občianstvo 
 

v roku 1997     

Ing. Jozef   Zlocha   

ThDr. Gejza Erdélyi 

Gábor Magda      

Gordon Hickman 

 

v roku 1998 

mons. Eduard Kojnok    

Sunyovszki Silvia      

 

v roku 1999   

Jozsef Baska  

 

v roku 2000    

- - - 

 

v roku 2001        

PhMr. Štefan Roda 

 

v roku 2002     

Jozef  Byrthus 

 

v roku 2003     

Karsai Károly   

 

v roku 2004 

- - - 

 

v roku 2005 

- - - 

 

v roku 2006 

Dr. Ing. Bogdan Ficek 

Prof. RNDr. László Miklós DrSc.  

Yákob Meiri 

 

v roku 2007 

MUDr. Alexander Leopold Strausz 

 

v roku 2008 

- -  

 

v roku 2009 

Nikol J. McCloud 

Ing. Vít Slováček  

 

v roku 2010 

Dr. Helmut Wesselý 

Rónavölgyi Endréné 

 



 

 

 

V roku 2011 

MUDr. Jozef Vitkovský  

 

V roku 2012 

- - -  

 

V roku 2013 

- - -  

 

V roku 2014 

- - -  

 

V roku 2015 

Lackovics Károly 

Koncz Ferenc 
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Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava 

Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

Vec 

Rožňava, 25.05.2016 

Návrh na udelenie ocenenia Čestný občan mesta Rožňava pre Petra Cmorika 

Peter Cmorik sa narodil 22. marca 1980 v Rož ňave. Už ako päťročný hral na gitare 
a o rok neskôr začal navštevovať  Základnú umeleckú školu. Po ukončení štúdia na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici sa jeho hudobná dráha za čala práve na základnej umeleckej 
škole, kde pôsobil ako učiteľ  klavíra, keybordu a gitary. Bola to práve hudba, ktorá mu 
ukázala smer, akým sa rozhodol kráčať. Prvé zahrani čné skúsenosti získal v Japonsku, po 
návrate do vlasti exceloval v sút'aži Slovensko h ľadá Superstar II., ktorú v roku 2006 vyhral. 
Ako nadaný zač ínajúci umelec dostal príležitos ť  spolupracovat' s renomovanými hudobníkmi. 
Takto sa zrodili aj hity roka Dážd' a Mám pocit. Jeho meno nechýbalo ani v ankete Slávik, 
v ktorej získal hneď  tri ocenenia v kategórii objav roka, spevák roka a hit roka 2006. 
V kategórii Spevák roka svoje prvenstvo obhájil spolu 4-krát. Do jeho zbierky ocenení patrí aj 
cena od SOZY za najhranejšiu pieseň  roka pod názvom Dážd'. Medzinárodný úspech mu 
priniesla skladba Mám pocit, s ktorou obsadil prvé miesto na hudobnom festivale Carpathia 
v Poľsku. Na svojom konte má 4 albumy, ú činkovanie v muzikáli Traja muškatieri, Krysa ŕ, 
Rómeo a Júlia a Jesus Christ Superstar. Naspieval duet so Zuzanou Smatanovou, Adamom 
Ďuricom, Robom Opatovským, Ond ŕejom Brzobohatým a Martinom Harichom. Prezentoval 
sa nielen ako interpret, ale aj ako hudobný skladate ľ  titulnou piesňou k seriálu Kolonáda. 
V roku 2016 vydáva svoj prvý Bet Of album. Je to jeho krásnych 10 hudobných rokov, čo sa 
rozhodol vstupovať  do ľudských sŕdc prostredníctvom hudby. Vo svojich rozhovoroch sa 
vždy hrdo hlási ku svojmu rodnému mestu, jeho priateľský postoj k Rožňave sa prejavil už 
niekoľkokrát, kedy prijal pozvanie nielen na koncerty, ale aj charitatívne a benefi čné 
podujatia, účinkoval v projektoch, ktoré sa viažu k nášmu mestu a bol ú častný aj na Dňoch 
mesta minulého roka. Toto je dôkaz, že nezabúda na svojich rodákov — rož ňavských 
fanúšikov a prišiel im zahrat', zaspievat' a podeli ť  sa s nimi o svoju tvorbu. Peter svojou 
činnost'ou inšpiruje mladú generáciu a ako osobnos ť  hudobnej scény ukazuje cestu za 
úspechom, zviditel'neniu sa, dosiahnutiu aj tých najvyšších mét ak človek chce a má v okolí 
podporu. Aj napriek tomu, že žije v Bratislave, je stále srdcom a dušou s nami, čím si právom 
zaslúži ocenenie, na ktoré bol nominovaný. 



Pavol Burdiga, primátor mesta Rož ňava 

V Rožňave, 26.5.2016 

Mestské zastupite ľstvo 

v Rož ň ave 
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Mestský úrad Rož ň eva  . 
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VEC 
Návrh na udelenie ocenenia ČESTNÝ OBČAN MESTA ROŽŇAVA 
pre pplk. Ing. Olivera Toderišku 

Podplukovník Oliver Toderiška sa 
Absolvoval Vojenskú strednú školu v Žiline — 
generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na M 
vzdelávaní a odborných kurzov. 
Vojenskú kariéru začal v roku 1990 ako vel 
ochrany 2. mechanizovanej divízie Prešov. Pos 
funkcie. V roku 2005 ako major za čal pôsobiť  
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo funk 
a biologickej ochrany zodpovedný za všetky 
republiky, ako aj v zahraničných misiách, kde 
pôsobenia pplk. Ing. Oliver Toderiška prevz 
radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
republiky s dislokáciou v Rožňave. V tejto funl 

Za službu vlasti bol odmenený viacerý 
31. mája 2013 bol prezidentom SR . 

Vojenskému útvaru 7945" práporu zapoži čaný 
prápor radiačne j, chemickej a biologickej ochr 

Prápor pod jeho vedením úzko spoluprac 
mesta Rožňava. 

Pravidelne sa zúčastňuje na pietnom 
oslobodenia mesta, ukon čenia 2. svetovej vo 
Slovenskej republiky do NATO. 

Každoročne organizuje Deň  otvorenýc 
záchranného zboru a Policajného zboru SR. 

Poskytuje promptnú pomoc mestu v pr 
živelných pohromách. 

m 

riarodil 8. júna 1968 v Považskej Bystrici. 
Klbor vojenská chémia, Vysokú vojenskú školu 
'orave — odbor vojenská chémia a rad d'alších 

iteľ  čaty dekontaminácie v prápore chemickej 
tupne prešiel rôzne veliteľské stupne a odborné 
na Centre riadenia operácií Generálneho štábu 
cii dôstojník špecialista radia čnej, chemickej 
incidenty v tejto oblasti na území Slovenskej 

pôsobia naše jednotky. Po siedmich rokoch 
;a1 1. marca. 2012 funkciu velite ľa práporu 
Pozemných sí1 Ozbrojených sí1 Slovenskej 
ccii pôsobí dodnes. 
i oceneniami. 
,,Rozkazom o zapoži čaní historického názvu 
historický názov „Gemersko — malohontský 

any.  
:uje so štátnymi inštitúciami a so samosprávou 

ikte kladenia vencov pri príležitosti výro čia 
iny a víťazstva nad fašizmom, SNP, vstupu 

h dverí za spoluú časti zložiek Hasi čského 

ípadoch vyhlásenia mimoriadnej situácie pri 
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