
U z n e s e n i a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.02.2019

17/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e      n a     v e d o m i e 
Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave
u k l a d á 
vypracovať Správu o plnení ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 50/2015 bod č. 
2 a predložiť koncepciu školstva všetkým poslancom MZ
T: najbližšie zasadnutie MZ
Z: prednostka MsÚ

18/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v  § 21 ods. 3, § 23 ods. 2, § 24 ods. 4 a 25, 
ods. 2 a 3
- so zmenou v § 22 ods. 6  Odpad z cintorínov – vypustiť  slová .. na „ biologicky 

rozložiteľný odpad“ a nahradiť „ zmesový komunálny odpad“
- v § 24 bod  4 v prvej vete vypustiť slovo  občan a vložiť „ a právnická osoba“, 

v poslednej vete doplniť  za slovo  fyzickej osobe „ a právnickej osobe“
u k l a d á 
predložiť nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2020
T: jún 2019
Z: prednostka MsÚ

19/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Rožňava v čl. 3 ods. 2 a 5, čl. 4 ods. 7 písm. d), čl. 5 ods. 1,2,3 a 5, čl. 
6 ods. 4, čl. 7 ods. 1 až 3 a v prílohách č. 2 až 4 

              u k l a d á
schválené VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej tabuli a webovom 
sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 8.3.2019

20/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
   1. s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
podľa predloženého návrhu,

              u k l a d á 
              1. schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
              Z: prednostka MsÚ



              T: do 8.3.2019
                   2. doplniť chýbajúce (napr. Ul. medzimlynská)     

              alebo nedostatočné (napr. Ul. Šafárikova)  
             označenie ulíc orientačnými tabuľami
             Z: prednostka MsÚ
             T: do 28. 6. 2019
             3. zverejniť  výzvu na predkladanie návrhov členov názvoslovnej komisie z radov 

občanov – odborníkov
T: 4.3.2019
Z: prednostka MsÚ
4. na najbližšie zasadnutie MZ predložiť návrh členov názvoslovnej komisie
T: 31.3.2019
Z: prednostka MsÚ

21/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
           s c h v a ľ u j e

zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o kronike mesta Rožňava v 
čl. 5 ods. 3, čl. 6 ods. 2, 3 a 4, čl. 7 ods. 4, čl. 8 ods. 1 a 3 a čl. 9 ods. 1 a 3 podľa 
predloženého návrhu a odporúčania Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 
politiky
s úpravou Ćlánku 6 ods. 3
„ Znenie zápisu v elektronickej forme ( CD nosič)  odovzdá kronikár Komisii kultúry, 
cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave na schválenie do 30.6. 
príslušného roka po zavedení zápisu do kroniky mesta“

              u k l a d á
VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ

              T: do 8. 3. 2019

22/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
            s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Elokovaného 
pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej 
školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného 
pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej 
umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava, podľa 
predloženého návrhu,
u k l a d á
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 8.3.2019

23/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
tajné hlasovanie o členoch Komisie  sociálnej, zdravotnej a bytovej a Komisie na 
ochranu verejného poriadku MZ v Rožňave a volebnú komisiu v zložení podľa 
schváleného uznesenia číslo 04/2018U zo dňa 5.12.2018
v o l í
za člena Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej



Mgr. Zoltána Kónyu
za člena Komisie ochrany verejného poriadku
JUDr. Viktóriu Kerekešovú

24/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave v ustanoveniach § 3 ods. 1 a v § 3 ods. 2 so 
zmenou pôvodného § 3 ods. 3 písmeno d) uviesť ako samostatnú vetu
Z: prednostka MsÚ
T: 08.03.2019

25/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e  
pracovnú náplň Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky v Rožňave 
podľa predloženého návrhu
s doplneniami:
- v bode 15. doplniť  prijíma uznesenia odporúčajúceho charakteru k fungovaniu 

všetkých mestských médií
- bod  23 zaoberá sa zložením a fungovaním Redakčnej rady ako dočasnej komisie 

MZ v Rožňave
- bod 24 zaoberá sa historickou propagáciou mesta, historickými udalosťami a 

historickými osobnosťami mesta Rožňava 

26/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e  
pracovnú náplň Komisii športu MZ v Rožňave podľa predloženého návrhu
s doplnením
- zaoberá   propagáciou   športovej   minulosti   mesta,   športových   osobností 

a športových udalostí

27/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
doplnenie Časti II, § 4 o ods.4,5,6  Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených 
orgánov mesta Rožňava 
Z: prednostka MsÚ
T: 08.03.2019

28/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Zmeny   a doplnenie   „Zásad   pre   určovanie   výšky   nájomného   za   nájom 
a podnájom   nehnuteľností   a hnuteľného   majetku   vo   vlastníctve   mesta“ 
v Čl. 3 bod E. ods. 5 a zvýšenie sadzieb nájomného   o mieru inflácie so 
zaokrúhlením cien o 10 centov nahor 
u k l a d á 
„Zásady   pre   určovanie   výšky   nájomného   za   nájom   a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“ so schválenými 
zmenami a doplnením uverejniť na webovom sídle mesta



Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia MZ

29/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Smernicu  o zadávaní  zákaziek  s nízkou  hodnotou  podľa   predloženého 
návrhu,
u k l a d á
Smernicu  o zadávaní  zákaziek  s nízkou  hodnotou  uverejniť   v   profile   VO 
na internetovej stránke mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 14 dní od schválenia

30/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 k Internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta 
Rožňava

31/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e   n a    v e d o m i e
Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 27.9.2018 
do 31.1.2018

32/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e  
1/ zmenu uznesenia č. 182/2013 bod 4. zo dňa 27.6.2013 nasledovne:
a) predkladanie návrhov termínovať do 30.11. bežného kalendárneho roka
b) Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí 
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra bežného 
kalendárneho roka
c) v mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na 
webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava
2/ Nominanti si prevezmú ocenenie na slávnostnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave súčasne s oceňovaním najvyšších mestských ocenení pri 
príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava 

33/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e  
udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2018 
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu 
1/   „Najúspešnejší   športovec   mesta“   (   kategórie   deti/mládež   a dospelý), 
„Najúspešnejší  športový kolektív mesta“(  kategórie deti/mládež a dospelý) a „Za 
dlhoročnú prácu v oblasti športu  - veterán 
2/ finančnú čiastku vo výške  1 600 € na: 
a) finančnú odmenu pre schválené športové kluby (500 € / klub)
b)   nákup   materiálu,   trofejí   a kvetov   zakúpené   mestom   a ďakovné   listy 
(jednotlivcom + klubom)
c) nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné podujatia
ukladá



Zverejniť ocenených na webovom sídle mesta a úradnej tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 11.3.2019

34/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e s c h v a ľ u j e
priamy predaj budovy spoločenského pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej č.66 v Rožňave, 
postavenej na pozemku parc.č. KN C 1852/123, s.č.1911, zapísanej na LV č.6113 
a pozemku  parc.č.KN C 1852/123 zast.plocha s výmerou 265 m2, zapísaného na LV 
č.3001, pre Apoštolskú cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava so sídlom  Akademika  
Hronca 9

35/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e    z     r o k o v a n i a    bod č. 19/2
priamy predaj pozemkov v k.ú. Rožňava, uvedených v dôvodovej správe, v 
celkovej   výmere   78 543  m2,   pre   Košický   samosprávny   kraj,   Námestie 
Maratónu mieru 1, Košice
u k l a d á 
pripraviť návrh pozemkov  vo vlastníctve KSK na zámenu pozemkov
T: do 31.3.2019
Z: prednostka MsÚ 

36/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
priamy  predaj  pozemku  mesta  v   k.ú. Rožňava, 
novovytvorenej parcely parc.č. KN C 1969/131 zastavaná plocha s výmerou 10 m2, 
ktorá je vytvorená z parcely parc.č. KN C 1969/99 zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 560 m2 podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou 
Pakanovou,  dňa 4.12.2018 pod č. 444/18,  pre Milana Kováča, bytom Okružná č. 22, 
Rožňava , podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,z dôvodu, že mesto 
predmetný 150,- €.pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve žiadateľa za cenu 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
zabezpečiť uzavretie  kúpnej  zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.03.2019 



37/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
zverejnenie zámeru priameho  predaja nasledovných pozemkov  mesta v k.ú. 
Rožňava, zapísaných na LV č.5716:
parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha 
s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná 
plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha s výmerou 33 m2, KN C 7777/5 
ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 231 m2 a KN C 
7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská 
cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že 
pozemky mesto nevyužíva  a bude na nich  postavená stavba vo verejnom záujme 
„ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „  ktorej investorom je žiadateľ, 
za cenu 25 228,80 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 u k l a d á 
zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Z:  prednostka MsÚ
T:  15.03.2019

38/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Nadabula, parc.č. KN C 
470 orná pôda s výmerou 519 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 2475, pre Ing. Maroša 
Šoltésa a manželku Mgr. Barboru Šoltésovú, bytom Edelényska č. 44, Rožňava 

39/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, ako diel 4 k 
parcele parc.č. KN C 1936/32 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, vytvorenej z parcely 
parc.č. KN C 1936/25 zastavaná plocha s celkovou výmerou 900 m2 zapísanej na LV č. 
3001, podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod 
č. G1-142/2018 zo dňa 30.04.2018, pre spoločnosť VARY s.r.o. Rožňava, Šafárikova 
91, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  predmetný 
pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľa, za cenu 340,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho  
    predaja 



Z: prednostka MsÚ
T: do 15.03.2019

40/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e     z    r o k o v a n i a   bod č. 19/7
zverejnenie zámeru nasledovnej zámeny pozemkov v k.ú.Rožňava:
podiely k pozemkom uvedeným v dôvodovej správe s celkovou výmerou 398,53 m2, 

ktoré sú  v podielovom spoluvlastníctve Mariána Pampuríka bytom Útulná č.25, 
Rožňava za časť parcely parc.č.KN C 4420/1 

41/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
kúpu nasledovných pozemkov do majetku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV 
č.881:parc.č.KN C 2162/2  zast.plocha s výmerou 1724 m2, parc.č.KN C 2162/50 
ostatná plocha s výmerou 403 m2, parc.č.KN C 2162/36 zast.plocha s výmerou 191 
m2, parc.č.KN C 2162/37 zast.plocha s výmerou 8 m2, parc.č.KN C 2162/38 zast.plocha 
s výmerou 7 m2, parc.č.KN C 2162/39 zast.plocha s výmerou 8 m2, parc.č.KN C 
2162/40 zast.plocha s výmerou 8 m2 a parc.č.KN C 2162/41 zast.plocha s výmerou 6 
m2 od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom Komenského 50, 
Košice za cenu podľa Znaleckého posudku č.40/2018 zo dňa 14.5.2018, 
vyhotoveného Ing. Františkom Heželom, t.j. za cenu 34 123,95 €  
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z:  prednostka MsÚ
T:  do 31.03.2019         

42/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu miesta na osadenie jednostranného 
reklamného zariadenia  s rozmermi 80x300 cm, v k.ú. Rožňava, časť parcely  parc.č. 
KN C 2300 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 394 m2, pre HorMIx, s.r.o., so 
sídlom Ružová 26, Rožňava



43/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta pod novinovými 
stánkami v k.ú. Rožňava:
- časť parcely  parc.č. KN C 2338/6 o výmere 8 m²
- časť parcely  parc.č. KN C 875/6 o výmere 8 m²
- časť parcely  parc.č. KN C 4075 o výmere 7 m²
- časť parcely  parc.č. KN C 875/8 o výmere 8m²
- časť parcely parc.č. KN C 227/8 o výmere 8 m² (Krásnohorská ul.),
pre Kapa-press spol. s r.o., so sídlom Dunajská 10, Košice, podľa § 9a ods. 
9   písm.   c)   zák.č.138/1991   Zb.,   z dôvodu,   že   spoločnosť  má   pozemky 
v prenájme už od r. 2007 a novinové  stánky aj v súčasnosti prevádzkuje, 
za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 670,80 
€/rok 
u k l a d á 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 10 dní od schválenia MZ

44/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
r u š í                     
uznesenie MZ č. 65/2016 zo dňa 28.04.2016, ktorým bol schválený priamy predaj 
pozemku mesta pre Štefana Polyáka, bytom Rudnianska  329 Brzotín
 u k l a d á 
zabezpečiť oznámenie uznesenia
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.03.2019

45/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
r u š í  
bod 2. uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017, ktorým bolo schválené zriadenie 
vecného bremena v prospech mesta Rožňava na pozemky v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 
875/256 a parc.č.KN C 1609/35 spočívajúcom v strpení nosného stĺpu vzdušného 
elektrického vedenia
Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené.
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy 
Z:  prednostka MsÚ
T:  31.3.2019     

46/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
 s c h v a ľ u j e
 podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom  
 pozemkov mesta (alebo ich častí) v k. ú.  
 Rožňava zapísaných na LV č. 5716, 3001, 4493,



 uvedených v prílohe č. 1, s nájomným vo výške   
 najmenej 70,00, - €/ha/rok v príp. ornej pôdy a 35,00,-  
 €/ha/rok v prípade trvalého trávnatého porastu, 
 u k l a d á
 vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
 Z: prednostka MsÚ
 T: do 15.3.2019

47/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
protokolárne odovzdanie nasledovného majetku mesta:
1.Altánok, s.č.4301, ktorý je postavený na pozemku parc.č.KN C 6143/6 a prístrešok, 
s.č.4300, ktorý je postavený na pozemku parc.č.KN C 6143/7 v hodnote 27 827,69 € 
2.PVC fólia na altánok v hodnote  3 320,10 €
do správy pre Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 1.3.2019
 u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy 
Z:  prednostka MsÚ
T:  31.03.2019

48/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
odňatie administratívnej budovy na Ul. štítnickej, s.č.201, postavenej na pozemku 
parc.č.KN C 408/6 zast.plocha, zapísanej na LV č.5060 v obstarávacej cene 98 263,72 
€ zo správy Základnej umeleckej školy so sídlom Ul. Akademika Hronca č.3490/9B, 
Rožňava s účinnosťou od 1.3.2019
 u k l a d á 
a) zabezpečiť vypracovanie protokolu o vrátení  majetku zo správy 
Z:  prednostka MsÚ
T:  15.3.2019
b) vypracovať informačnú správu o technickom stave budovy, odhad finančných 

nákladov na rekonštrukciu a hľadať vhodné finančné zdroje tak, aby budova po 
rekonštrukcii mohla byť vrátená do správy a opätovného užívania ZUŠ

Z: prednostka MsÚ
T:  apríl 2019

49/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e      n a      v e d o m i e
Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava 
za rok 2018

50/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
Plán činnosti Mestskej polície Rožňava
na rok 2019 

51/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave



      s ch v a ľ u j e 
 plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava, podľa predloženého   
 návrhu

52/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
A/ Prípravu dokumentov potrebných k podaniu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na zlepšené formy bývania pre obce 
s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania 
B/ Prípravu dokumentov potrebných k  podaniu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na výstavbu nového komunitného centra 

               u k l a d á 
Mestskému úradu vypracovať príslušné dokumenty potrebné k podaniu projektu 
Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania podľa alternatívy A) Výstavba 10 b.j. 
a rekonštrukcia existujúcich bytov na Rožňavskej bani  a predložiť ich na rokovania 
odborných komisií a MZ a pripraviť dokumenty potrebné k výzve – výstavba 
komunitného centra

              Z: prednostka MsÚ
T: do 30.6.2019 – podať žiadosť o NFP – sociálne  
    bývanie s prvkami prestupného bývania
T: do 31.12.2019 –pripraviť dokumenty na výzvu 
   –výstavba nového komunitného centra

53/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Správu z kontroly   dodržiavania  a uplatňovania  zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách  za roky 2016-2017 v  Základnej škole  akademika 
Jura Hronca,  Zakarpatská 12 Rožňava

54/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e     n a     v e d o m i  e  
Správu z kontroly   dodržiavania  a uplatňovania  zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách  za roky 2016-2017 v  Základnej   škole Pionierov 1  
v Rožňave

55/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a     v e d o m i e  
Správu z kontroly  ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava- položky daň za psa  za 
roky 2016 – 2017

56/2019 Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave



b e r i e   n a     v e d o m i e  
správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií  z rozpočtu mesta Rožňava 
športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017

57/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e    n a      v e d o m  i e  
Správu z kontroly splnenia prijatých opatrení  na likvidáciu straty z podnikateľskej 
činnosti  v príspevkovej organizácii Technické služby  mesta Rožňava

58/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
              s c h v a ľ u j e  
              Plán kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  mesta Rožňava  na I. polrok 2019

59/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e     n a     v e d o m i  e  
správu o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK  za rok 
2018

60/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e     n a      v e d o m i e  
správu o vybavovaní sťažností   a petícií za rok 2018

61/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e   n a      v e d o m i e  
Správu z preverenia skutočností, ktoré boli uvedené v liste občanov zo dňa 
14.11.2018

62/2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva k Etickému kódexu voleného 
predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava.

Michal    D o m i k   v.r.
primátor mesta
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