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Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu
na uznesenie vykonali :

JUDr. K. Balážová

za predsedu
za podpredsedu
za členov
- Komisie finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku
- Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu
- Komisie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a miestnych komunikácií
- Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
- Komisie ochrany verejného poriadku
- Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Ing. Ján Lach – poslanecký návrh
Ing. Juraj Balázs – predseda
Zoltán Beke – podpredseda
Bc. Ivan Kuhn
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák

Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Bc. Ivan Kuhn, MA – predseda
Ing. Ján Lach – podpredseda
Ing. Karol Kováč
Ing. Juraj Balázs

Predseda :

Ing. Juraj Balázs
Bc. Ivan Kuhn, MA

Podpredseda :

Zoltán Beke
Ing. Ján Lach

Členovia :

Bc. Ivan Kuhn, MA
Mgr. Milan Capák
Ing. Karol Kováč
Ing. Juraj Balázs

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií
Ing. Ján Lach – poslanecký návrh
Ľudovít Kossuth – predseda
Ing. Ján Lach – podpredseda
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák

Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Ing. Karol Kováč – predseda
Ľudovít Kossuth – podpredseda
Bc. Ivan Kuhn, MA
Ing. Ján Lach

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda :

Ľudovít Kossuth
Ing. Karol Kováč

Podpredseda :

Ing. Ján Lach
Ľudovít Kossuth

Členovia :

Mgr. Milan Capák
Bc. Ivan Kuhn, MA
Ing. Ján Lach

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Ing. Ján Lach – poslanecký návrh
Mgr. Eduard Mihók – podpredseda
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák
Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Mgr. Árpád Laco – predseda
Mgr. Matúš Bischof – podpredseda
Mgr. Eduard Mihók
Mgr. Milan Capák

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda :

Mgr. Árpád Laco

Podpredseda :

Mgr. Eduard Mihók
Mgr. Matúš Bischof

Členovia :

Mgr. Milan Capák
Mgr. Eduard Mihók

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Ing. Ján Lach – poslanecký návrh
Mgr. Eduard Mihók – podpredseda
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák
Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Mgr. Dionýz Kemény – predseda
Zoltán Beke – podpredseda
Mgr. Milan Capák

Predseda :

Mgr. Dionýz Kemény

Podpredseda :

Mgr. Eduard Mihók
Zoltán Beke

Členovia :

Mgr. Milan Capák

Komisia ochrany verejného poriadku
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák

Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Peter Džačár – predseda
Roman Ocelník – podpredseda
Ing. Ján Lach

Predseda :

Peter Džačár

Podpredseda :

Roman Ocelník

Členovia :

Mgr. Milan Capák
Ing. Ján Lach

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Ing. Ján Lach
Roman Ocelník – predseda
Mgr. Matúš Bischof – podpredseda
Prejavil záujem o prácu v komisii :
Mgr. Milan Capák
MOST – HÍD
Cyril Motyka
Občianska iniciatíva OK Rožňava, pol strany NOVA a OKS
Ing. Karol Kováč – predseda
Roman Ocelník – podpredseda
Mgr. Dionýz Kemény

Predseda :

Roman Ocelník
Ing. Karol Kováč

Podpredseda :

Roman Ocelník
Mgr. Matúš Bischof

Členovia :

Mgr. Milan Capák
Cyril Motyka
Mgr. Dionýz Kemény

Zákon 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.
Štatút mesta
§ 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 deviatich členov. Z tohto počtu musí
byť aspoň 1/3 poslancov.
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 schôdzkach 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, kultúry, mládeže a športu
- sociálnu, zdravotnú a bytovú
- ochrany verejného poriadku
- komisiu 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. Jej uznesenia majú odporúčajúci charakter
vo vzťahu k prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu.

Uznesenie MZ č. 3/2014 zo dňa 2.12.2014
Uznesením mestské zastupiteľstvo schválilo
1. počet členov komisií mestského zastupiteľstva :
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
9 členov
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
7 členov
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
5 členov
2. zo schváleného počtu členov komisií minimálny počet poslancov v každej
komisii : 2
a uložilo zapracovať schválenú zmenu do štatútu mesta v termíne do 31.12.2014.

