
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

 

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 28.6.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 
 

 

Názov správy:  

  

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018 

 

 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  u d e ľ u j e   
 
v zmysle § 42 
Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta 
Rožňava: 
 
 
Mgr. Natálii Šubrtovej 
 
 
 
 
Ukladá 
 
Zverejniť schváleného laureáta na internetovej stránke 
mesta a úradnej tabuli 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 9.7.2018 
 
 

 
Prerokované : 
 

 
Vypracoval : 
Erika Švedová 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Predložený návrh na udelenie ocenenia  
Zoznam doteraz udelených ocenení 
 
 
 
 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu:  Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018    

 

Legislatívne východiská: § 11 ods. 4 písm. o zákona 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: 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predložený návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018: 

 

p.č.  číslo spisu     
Dátum 
predloženia Meno predkladateľa 

Meno navrhovaného na 
ocenenie 

1.   Pavol Burdiga Mgr. Natália Šubrtová 

 

 

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. Písomné návrhy na udelenie čestného občianstva môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať 

poslanci, primátor, právnické osoby pôsobiace alebo registrované v sídle mesta Rožňava 
a obyvatelia mesta každoročne do 31. októbra. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 
O udelení Čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh 
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 
3.  O udelení Čestného občianstva sa vydáva slávnostná listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu 

možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v 
materinskom jazyku pocteného.  

 
4.   Slávnostné odovzdanie listiny a miniatúrnej symboliky mesta poctenému sa vykoná     na    

slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. februára, konanom pri príležitosti výročia 
1. písomnej zmienky o meste Rožňava. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej 
prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Rožňava.  

 
5.  výnimočne sa môže čestné občianstvo udeliť i po smrti pocteného - in memoriam. V takomto 

prípade sa slávnostná listina  a miniatúrna symbolika mesta môžu odovzdať rodinným 
príslušníkom pocteného.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čestné občianstvo mesta Rožňava 
 
 

 
• 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 Baška   

  
 

• v roku 2000    

čestné občianstvo nebolo udelené 

  
 

• v roku 2001        

PhMr. Štefan Roda 

 

• v roku 2002                                        

Jozef  Byrthus 

 
  

• v roku 2003                                        

Karsai Károly             

  

• v roku 2004 

čestné občianstvo nebolo udelené 

 

• v roku 2005 

čestné občianstvo nebolo udelené 

  

• v roku 2006 

Dr. Ing. Bogdan Ficek 

Prof. RNDr. László Miklós DrSc. 

Yákob Meiri 

 

 
 

• v roku 2007 



MUDr. Alexander Leopold Strausz 

 
  

• v roku 2008  

čestné občianstvo nebolo udelené 

  
 

• v roku 2009 

Nikol J. McCloud 

Ing. Vít Slováček 

  
 

• v roku 2010 

Dr. Helmut Wesselý 

Rónavölgyi Endréné 

 

• v roku 2011 

MUDr. Jozef Vitkovský 
 
 
 

• v rokoch 2012 – 2014 
 

čestné občianstvo nebolo udelené 

 
 

• v roku 2015 

Koncz Ferenc 

Lackovics Károly 

 

• v roku 2016 

čestné občianstvo nebolo udelené 

 
 

• v roku 2017 

Tibor Fabó – za úspešnú umeleckú činnosť v oblasti divadelného umenia a vynikajúcu reprezentáciu  

mesta Rožňava doma i v zahraničí 

• v roku 2018 

Kálmán Tichy, in memoriam – pri príležitosti 130. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia, ako 

spoluzakladateľovi mestského múzea v Rožňave a za dlhoročnú verejno – prospešnú činnosť 

v oblasti kultúry a vzdelávania v prospech mesta  Rožňava. 

  

MVDr. Ladislav Husár – pri príležitosti životného jubilea a za celoživotný prínos v oblasti 

veterinárstva, za literárnu činnosť a celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva. 

 

 


