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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Legislatívne východiská: Štatút mesta Rožňava, Rokovací poriadok MZ, Rokovací poriadok 

MZ 

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

 

----- 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

V súlade s Poriadkom odmeňovania predstaviteľov volených 

orgánov mesta 

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.,  

 

Harmonogram zasadnutia  

• komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave  

• Mestského zastupiteľstva v Rožňave  

Prípravu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva organizujú komisie mestského 

zastupiteľstva v súčinnosti s primátorom mesta,  prednostom mestského  úradu a poslancami., 

najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom zasadnutia. Komisie, ako poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými 

mestským zastupiteľstvom a ďalšími dokumentami mesta.  

V súlade s § 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave  komisie sú plánované 

na dni :  

Pondelok :  Komisia sociálna, zdravotná a bytová  

Utorok :   Komisia ochrany verejného poriadku  

   Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky 

Streda :   Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych     

 komunikácií  

Štvrtok :   Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku  

 

        Harmonogram plánovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave je spracovaný 

v súlade s § 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave : 

„Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby najmenej však raz za tri mesiace, 

spravidla v súlade s plánom práce“. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú plánované v dvoj – 

mesačných intervaloch a to na posledný štvrtok v mesiaci.  

V mesiaci júl – august /dovolenkové obdobie/ mestské zastupiteľstvo bude zvolané len 

v   mimoriadnom prípade. 

 

 



 

Komisia  
sociálna, 
zdravotná 
a bytová  
/pondelok/ 

Komisia  
ochrany 
verejného 
poriadku  
/utorok/ 

Komisia  
cestovného 
ruchu 
a regionálnej 
politiky       
/utorok/ 

Komisia  
vzdelávania 
kultúry, 
mládeže 
a športu  
/streda/ 

Komisia  
výstavby, 
ÚO, ŽP 
a miestnych 
komunikácií 
/streda/ 

Komisia  
finančná, 
podnikateľská 
a správy 
mestského 
majetku  
/štvrtok/ 

 
 
 
Mestské  
zastupiteľstvo 
 

          03.02.2018 
slávnostné 
zasadnutie MZ 

12.2.2018 13.2.2018 13.2.2018 14.2.2018 14.2.2018 15.2.2018 22.2.2018 

9.4.2018 10.4.2018 10.4.2018 11.4.2018 11.4.2018 12.4.2018 26.4.2018 

11.6.2018 12.6.2018 12.6.2018 13.6.2018 13.6.2018 14.6.2018 28.6.2018 

10.9.2018 11.9.2018 11.9.2018 12.9.2018 12.9.2018 13.9.2018 27.9.2018 

12.11.2018 13.11.201
8 

13.11.2018 14.11.2018 14.11.2018 15.11.2018 29.11.2018 

 

 

 


