MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 17.1.2019
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Návrh na určenie počtu členov komisií mestského zastupiteľstva,
voľba členov komisií mestského zastupiteľstva

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

schvaľuje
1. počet členov komisií mestského zastupiteľstva :

Vypracovala :
JUDr. Judita Jakobejová

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Zoznam navrhovaných členov komisií

Výpis U MZ č. 09/2018U

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského
majetku
... členov
Komisia vzdelávania a mládeže
.... členov
Komisia výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a miestnych komunikácií
.... členov
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
.... členov
Komisia ochrany verejného poriadku

Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonali :

..... členov
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
...... členov
Komisia športu
..... členov

JUDr. K. Balážová
volí
a) ..........................................................
za členov Komisie finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku
b) ...........................................................
za členov Komisie vzdelávania a mládeže
c) ...........................................................
za členov Komisie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a miestnych komunikácií
d) ...........................................................
za členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
e) ...........................................................
za členov Komisie ochrany verejného poriadku
f) ...........................................................
za členov kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky
g) ...........................................................
za členov Komisie športu
ukladá
Komisii Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
a Komisii športu vypracovať náplň práce a predložiť na
najbližšie zasadnutie MZ
Z: predsedovia komisií
T: 27.02.2019

Návrh na určenie počtu členov komisií mestského zastupiteľstva
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 09/2018U zo dňa 05.12.2018 boli
vytvorené nasledovné komisie MZ v Rožňave:
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia vzdelávania a mládeže
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia , kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia športu,
ako aj predsedovia, podpredsedovia a členovia z radov poslancov MZ v Rožňave.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
§
15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Štatút mesta Rožňava
§ 23

§ 23
Komisie mestského zastupiteľstva
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské
zastupiteľstvo.
2. Komisie sú zložené z poslancov, ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z
radov odborníkov. Komisie sú zložené najviac z jedenástich členov. Zo schváleného počtu
členov komisií je minimálny počet poslancov v každej komisii 2.
3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie - nimi sú vždy poslanci - a
členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia
sa skladá z predsedu, podpredsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne
s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
Podpredseda komisie:
- zastupuje predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti
Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
- vedie písomné záznamy o schôdzach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
4. Mesto Rožňava má vytvorené tieto stále komisie:
- výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
- finančnú, podnikateľskú a správy mestského majetku
- vzdelávania a mládeže
- sociálnu, zdravotnú a bytovú
- ochrany verejného poriadku
- športu
- kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Rožňava, ktorá
má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom
jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon.
5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú návrhy, podnety, a stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok života v
meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať
b) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s
majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú
na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.
c) navrhujú uznesenia k materiálom prerokovávaným mestským zastupiteľstvom
d) rozhodujú o zaradení materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady
rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Ich uznesenia majú odporúčajúci charakter vo
vzťahu k prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu.

09/2018U

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
1 . nasledovné komisie MZ v Rožňave
a)Komisia
finančná,
podnikateľská a správy
mestského majetku
b)Komisia vzdelávania a mládeže
c)Komisia
výstavby,
územného
plánovania,
životného prostredia a miestnych komunikácií
d)Komisia ochrany verejného poriadku
e)Komisia športu
f)Komisia sociálna, zdravotná a bytová

g)Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
2. zo schváleného počtu členov komisií minimálny počet poslancov v každej
komisii : 2
3.s c h v a ľ u j e
a)doplnenie § 3b v Rokovacom poriadku MZ
V odôvodnených prípadoch môže byť predloženie návrhov na členov komisií
mestského zastupiteľstva podľa §3, ods.4 tohto rokovacieho poriadku odložené
na ďalšie zasadnutie MZ. Rovnako aj voľba členov komisií mestského
zastupiteľstva, členov rady škôl, orgánov obchodných spoločností a dozorných
komisií pri príspevkových organizáciách podľa §3a tohto rokovacieho poriadku
môže byť v odôvodnených prípadoch odložená na ďalšie zasadnutie MZ.
b) zmenu v § 23 ods. 2 Štatútu mesta Rožňava
V §23 ods.2 Štatútu mesta nahradiť vetu:
"Komisie sú zložené najviac z deviatich členov."
vetou:
"Komisie sú zložené najviac z jedenástich členov."
4.ukladá
zapracovať schválenú zmenu do štatútu mesta a všetkých súvisiacich predpisov
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín : do 28.02.2019
5.v o l í
a)za predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Bc. Ivana Kuhna, MA, za podpredsedu Ing. Ondreja Bolačeka, za člena p.
Zoltána Bekeho
b) za predsedu Komisie vzdelávania a mládeže p. Eduarda Mihóka, za
podpredsedu Mgr. Zoltána Breuera
c) za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a miestnych komunikácií Ing. Karola Kováča, za podpredsedu Ing. Attilu
Kelecsényiho, za členov Ing. Jána Lacha, Mgr. Michala Drengubiaka
d) za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku p. Romana Ocelníka, za
podpredsedu Mgr. Matúša Bischofa
e) za predsedu Komisie športu p. Ladislava Dávida, za podpredsedu Ing. Filipa
Polláka
f) za predsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mgr. Dionýza Keménya
a podpredsedu p. Zoltána Bekeho
g) za predsedu Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky p.
Miroslava Deménya a podpredsedu Mgr. Matúša Bischofa
Primátor mesta Rožňava Výzvou zo dňa 06.12.2018 vyzval na predkladanie návrhov
na členov komisií mestského zastupiteľstva v termíne do 07.01.2019.
Pri návrhoch členov jednotlivých komisií MZ sú červeným vyznačené návrhy
primátora mesta, poslancov MZ a návrh koalície Občianska konzervatívna strana, Sloboda

a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska
demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, ktoré boli predložené dňa
10.01.2019.
Nakoľko došlo k rozdeleniu komisií, je potrebné u týchto vypracovať aj náplň práce
a predložiť na zasadnutie MZ v Rožňave.

Počet členov :
Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku

Prejavil záujem o prácu v komisii:
Ľubomír Takáč
Ing. Karol Kováč:
Štefánia Hadušovská
Ladislav Dávid – poslanecký návrh:
PaedDr. Marek Kmeť
Mgr. Michal Drengubiak – poslanecký návrh
Vladimír Polóny
Zoltán Beke –poslanecký návrh
Ing. Juraj Balázs

Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
Pavol Horňák
Gejza Zahn
JUDr. Martina Vnenčáková
Jana Urbančíková
Ing. Robert Urbančík

Ing. Attila Kelecsényi
Árpád Görgei
Zoltán Várady

– poslanecký návrh:

Eduard Mihók – poslanecký návrh:
Ing. Mária Blašková
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Tomáš Németh

Počet členov:
Komisia vzdelávania a mládeže

Mgr. Stanislav Székely:
Mgr. Richard Szóllós

MUDr. Ingrid Lórinczová a spol.:
PhDr. Peter Lórincz

Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Zoltán Várady

Michal Domik – návrh primátora mesta
Mgr. Zuzana Hencelová
Mgr. Richard Szóllós
Mgr. Zuzana Hamelliová

Ing. Ján Lach – poslanecký návrh:
Mgr. Blanka Boldiová

Eduard Mihók – poslanecký návrh:
Mgr. Róbert Benik
Mgr. Eduard Kozik
Mgr. Zuzana Hencelová
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Mgr. Lucia Tóth

Počet členov :
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií

KDH:
Ing. Anna Hlaváčová

Mgr. Dionýz Kemény – poslanecký návrh:
Ing. Peter Marko

Prejavil záujem o prácu v komisii:
Ľubomír Takáč

Ing. Karol Kováč – poslanecký návrh:
Gabriel Grecmacher
Róbert Drenko
Radoslav Szabados
RNDr. Jozef Gregor

Mgr. Michal Drengubiak – poslanecký návrh:
Ing. Soňa Raczemberg

Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art.,:
Ing. Jolana Urbánová

Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Erika Szabadosová
Pavol Burdiga

Ing. Ján Lach – poslanecký návrh:
Ing. arch. Peter Bischof
Mgr. František Kerekeš

Mgr. Martin Mikolaj:
Rudolf Pažítka

Prejavil záujem pracovať v komisii:
Ing. Boris Šramko

Eva Majorošová
Ing. Eva Petruchová
Ing. Stanislav Lukáč

Michal Domik – návrh primátora mesta
Ladislav Šalamon
Ing. Eva Majorošová
Ing. Arch. Peter Tešlár
Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
Ing. Nataša Vjestová

Ing. Attila Kelecsényi – poslanecký návrh:
Ing. Igor Slavkay
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Ing. Peter Marko

Počet členov:
Komisia sociálna, zdravotná a bytová

KDH:
Mgr. Rozália Albertová

PhDr. Marek Koltáš:
Mgr. Lívia Madáčová

Roman Ocelník – poslanecký návrh:
Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Mgr. Zsolt Buza
Dorota Majtányiová

Eduard Mihók – poslanecký návrh:
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Henrieta Ibos

Michal Domik – návrh primátora mesta
Mgr. Monika Šeďová
Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Mgr. Monika Šeďová

Počet členov :
Komisia ochrany verejného poriadku

Ing. Slavomír Slavkovský:
Mgr. Juraj Halyák
Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP:
p. Bartolomej Šturmann
Mgr. Michal Drengubiak – poslanecký návrh:
Mgr. Tibor Gonos
Roman Piku
Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Peter Džačár
František Focko
Pavol Burdiga
Ing. Juraj Balás
Michal Domik - návrh primátora mesta
Ing. Robert Hanuštiak

Mgr. Filip POLLÁK
Peter Szabad

– poslanecký návrh:

Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Peter Džačár

Počet členov :
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

Mgr. Lenka Vilimová:
Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art.,

Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Mgr. Lucia Tóth
Mgr. Valéria Icsová
Karin Cseh
Mária Štítnická
Rudolf Pažítka:
Mgr. Martin Mikolaj
Miroslav Demény – poslanecký návrh:
Bc. Anežka Kleinová

Prejavil záujem o prácu v komisii:
Mgr. Matej Lada

OZ Tri ruže
Mgr. Nikoleta Legnárová
Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, NOVA, SPOLU – občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
Peter Katrenics
Mgr. Rado Kovács

Michal Domik – návrh primátora mesta
Róbert Kobezda

Ing. Attila Kelecsényi – poslanecký návrh:
Ján Szöllös
Mgr. Matúš Bischof
Ferenc Ambrús
Stanislav Székely

Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Mgr. Nikoleta legnárová
Počet členov:

Komisia športu
TJ Geológ Rožňava:
Ing. Bc. Andrej Ružík
Basket Rožňava / Loptoši Rožňava/:
Ľuboslav Sýkora

TJ Elán Rožňava:
Ing. Martin Markušovský

Zoltán Beke – poslanecký návrh:
Mgr. Juraj Králik
Mgr. Árpád Laco

Prejavil záujem o prácu v komisii:
Mgr. Matej Lada

Michal Drengubiak – poslanecký návrh:
Ing. Henrieta Pulenová
Michal Domik – návrh primátora mesta
Ing. Oskar Lörinc
M. Bagačka (basketbal)
M. Molnárová (basketbal)
N. Angyalová (taekwondo)

Ing. Bc. Andrej Ružík
Pavol Burdiga – poslanecký návrh
Peter Džačár

