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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

v y m e n ú v a 

Ing. arch. Petra Tešlára do funkcie hlavného 
architekta – urbanistu mesta Rožňava dňom 
01.07.2018 na dobu neurčitú 

u k l a d á  

vypracovať Mandátnu zmluvu 

Z: prednostka MsÚ 
T: 29.06.2018 

Prerokované : 

 

 

Materiál vypracovala: 

JUDr. Judita Jakobejová 

 

 

Materiál obsahuje: 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Legislatívne východiská: Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

zmien a doplnkov, Štatút mesta Rožňava 

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

53/2017 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

500€ mesačne ( rok 2018 6x500€= 3000€), ročne 6000€ 

Nároky na pracovné 

miesta: 

 

Súlad návrhu na uznesenie 

s právnymi predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.,  

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením č. 51/2017 súhlasilo 

s vytvorením funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava a žiadalo Komisiu výstavby, 

územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri MZ v Rožňave o vypracovanie 

kritérií na vyhlásenie výberového konania. 

Štatút mesta Rožňava v ustanovení § 28 upravuje postavenie hlavného architekta – urbanistu mesta 

Rožňava nasledovne: 

  

§ 28 Hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava 

1.Hlavného architekta – urbanistu na návrh primátora vymenúva, najmä z radov občanov mesta, na 

dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný architekt - urbanista zodpovedá za svoju 

činnosť mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta.  

2. Hlavný architekt – urbanista zabezpečuje najmä:  
a) urbanistickú koncepciu územného rozvoja mesta  
b) spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta 
c) spracovanie koncepčných dokumentov využitia územia mesta  
d) spracovanie dopravných a sociálno-ekonomických dokumentov súvisiacich s celkovým územným 
rozvojom mesta  
e) prípravu urbanisticko – architektonických zámerov mesta  
f) tvorbu územných a ekologických informácií ako informačného systému mesta  
g) strategický rozvoj mesta 3. Mesto pre plnenie úloh hlavného architekta – urbanistu plánuje a 
vyčleňuje z rozpočtu mesta potrebné finančné prostriedky.  
4. Podrobnejšiu úpravu právomocí upraví samostatný organizačný poriadok orgánu. 

 



      Mesto Rožňava dňa 19.03.2018 vypísalo Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu 
HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA ROŽŇAVA, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta. 
        Do termínu doručenia prihlášok ( do 6.4.2018) podali prihlášku dvaja uchádzači, z ktorých 
jeden ani v dodatočnej lehote nepredložil „ Víziu rozvoja mesta s urbanistickou koncepciou 
územného rozvoja mesta a jeho spádovej aglomerácie“, z toho dôvodu k pohovoru pripustený 
nebol   a  druhý  účastník   Ing.  arch.   Peter  Tešlár   bol pracovnou skupinou na pracovnú pozíciu  
„ Hlavný architekt mesta Rožňava“ odporučený na uvedenú pracovnú pozíciu.  
       Údaje o spôsobe a čase výkonu práce hlavného architekta po jeho vymenovaní mestským 
zastupiteľstvom, budú zverejnené na webovom sídle mesta. 
       
       
 
 
   

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: 

  

 

 

 


