
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 30.11.2017 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Centra voľného 
času, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení Centra voľného 
času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica 
pionierov 1, Rožňava - návrh 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e      
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava 
o zrušení Centra voľného času, Akademika Hronca 
100/9A, Rožňava a zriadení Centra voľného času, 
Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej 
školy, Ulica pionierov 1, Rožňava, 
 
 
u k l a d á 
 
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta 
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 12. 12. 2017 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu dňa: 13.11.2017  
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 16.11.2017   
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu   
Návrh VZN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Centra 
voľného času, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení 
Centra voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti 
Základnej školy, Ulica pionierov 1, Rožňava 
 
       
Legislatívne východiská: § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

192/2017 – súhlas MZ s vyradením CVČ, Akad. Hronca 
100/9A, Rožňava zo siete škôl a školských zariadení 
k 31.12.2017 a zaradením do siete CVČ, Ulica pionierov 1, 
Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1 
v Rožňave. Dňa 17.10.2017 bola na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR zaslaná žiadosť o uskutočnenie 
uvedených zmien v sieti škôl a školských zariadení. 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Predpoklad úspory finančných prostriedkov potrebných na 
prevádzku CVČ.  

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 596/2003 
Z. z. 

 
 
     Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28. 9. 2017 uznesením č. 192/2017 súhlasilo 
s vyradením Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava zo siete škôl 
a školských zariadení k 31.12.2017 a zaradením do siete Centra voľného času, Ulica 
pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave. 
 
      Na základe uvedeného uznesenia sme sa dňa 17. 10. 2017 obrátili na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o uskutočnenie uvedených zmien v sieti 
škôl a školských zariadení SR. Ministerstvo rozhodnutiami č. 2017/15439:3-10H0 a              
č. 2017/15439:4-10H0 zo dňa 14. 11. 2017 uvedené zmeny v sieti uskutočnilo. 
 
      Nakoľko obec pri výkone samosprávy v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete 
aj centrá voľného času, predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave tento 
materiál.   
 
 
 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: -  
Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

13.11.2017 Odporúča schváliť. 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

16.11.2017 Odporúča schváliť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne   záväzné   nariadenie 
MESTA  ROŽŇAVA 

 
 

o zrušení Centra vo ľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 
Rožňava a zriadení Centra vo ľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 

Rožňava ako sú časti Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ňava 
 
 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Mesto Rožňava podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  § 6 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

vydáva 
 

toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa: 
1. ruší Centrum voľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 Rožňava  
2. zriaďuje Centrum voľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava ako súčasť 

Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 
 
 

 
Čl. I. 

 
Zrušenie  Centra vo ľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 Rož ňava 

 
1. Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

2017/15439:3-10H0 zo dňa 14. 11. 2017 o vyradení Centra voľného času, Akademika 
Hronca 100/9A, 048 01 Rožňava zo siete škôl a školských zariadení sa týmto všeobecne 
záväzným nariadením k 31.12.2017 ruší Centrum voľného času, Akademika Hronca 
100/9A, 048 01 Rožňava. 

 
 

Čl. II. 
 

Zriadenie Centra vo ľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ňava ako sú časti 
Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ňava 

 
 
1. Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

2017/15439:4-10H0 zo dňa 14. 11. 2017 o zriadení Centra voľného času, Ulica    
pionierov 1, 048 01 Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 
Rožňava do siete škôl a školských zariadení sa týmto všeobecne záväzným nariadením 
k 1.1.2018 zriaďuje Centrum voľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava ako súčasť 
Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava. 
 

 
 
 
 



Čl. III. 
 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Všeobecné záväzné nariadenie o zrušení Centra voľného času, Akademika Hronca 
100/9A, 048 01 Rožňava a zriadení Centra voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako 
súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava bolo prerokované na  
zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 30.11.2017 a schválené uznesením 
č. ........../2017. Účinnosť nadobúda 15. deň od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Rožňava. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                              .................................................
              Pavol Burdiga                        
                                          primátor mesta 
 


