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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

Prerokované : 
 

s c h v a ľ u j e  

1 . nasledovný počet členov  komisií  MZ v Rožňave  

 

1. počet členov komisií mestského zastupiteľstva : 

 a)Komisia finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku  - 7    členov 
b)Komisia vzdelávania a mládeže  - 7   členov 

Vypracovala : 
JUDr. Judita Jakobejová 

c)Komisia výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a miestnych komunikácií   - 7 
členov 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

d)Komisia ochrany verejného poriadku   - 5  členov 
e)Komisia športu    - 5 členov 
f)Komisia sociálna, zdravotná a bytová – 7 členov 
g)Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 
politiky – 5 členov 
 
7 členov     

Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na 
uznesenie vykonali : 

v o l í 
a)za predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku  Bc. Ivana Kuhna, MA, za 
podpredsedu Mgr. Michala Drengubiaka,  za člena p. 
Ing. Juraja Baláža 
b) za predsedu Komisie vzdelávania a mládeže Mgr. 
Matúša Bischofa, za podpredsedu Mgr. Zoltána Breuera 
c) za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a miestnych komunikácií Ing. 
Attilu Kelecsényiho, za podpredsedu Mgr. Michala 
Drengubiaka, za člena Mgr. Zoltána Breuera 
d) za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku p. 
Miroslava Deménya, za podpredsedu Mgr. Matúša 
Bischofa 
e) za predsedu Komisie športu p. Ladislava Dávida, za 
podpredsedu Ing. Filipa Polláka 
f) za predsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
Mgr. Zoltána Bekeho a podpredsedu MUDr. Gabrielu 
Takáč Senglerovú 
g) za predsedu Komisie kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky Mgr. Róberta Kobezdu  
a podpredsedu p. Miroslava Deménya 
 JUDr. K. Balážová  
 
 



Návrh na určenie členov komisií mestského zastupiteľstva- predsedu, podpredsedu 
a členov z radov poslancov MZ 

V súlade s § 18  ods. 4  Štatútu mesta Rožňava a na základe  uznesenia 09/2018 U zo dňa 05. 12. 

2022 sú vytvorené tieto stále komisie, ktoré mali určený nasledovný počet členov:  

 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií 11 

členov 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku 11 členov 

Komisia vzdelávania a mládeže 9 členov 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 9 členov 

Komisia ochrany verejného poriadku 7 členov 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky 9 členov 

Komisia športu 7 členov 

 
Vzhľadom na zníženie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026 z počtu 17 na počet 13, 
je predložený návrh na zníženie počtu členov v jednotlivých komisiách MZ v Rožňave. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, 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 

Primátor mesta Rožňava  predložil návrh na zníženie počtu členov v jednotlivých 
komisiách MZ, ich predsedov, podpredsedov a členov z poslancov MZ 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku   - predseda Bc. Ivan Kuhn, 
MA, podpredseda Mgr. Michal Drengubiak, člen Ing. Juraj Balázs 
 
Komisia vzdelávania a mládeže    - predseda Mgr. Matúš Bischof, podpredseda Mgr. Zoltán 
Breuer 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií – 
predseda Ing. Attila Kelecséni, podpredseda Mgr. Michal Drengubiak, člen Mgr. Zoltán 
Breuer 
 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová -  
predseda p. Zoltán Beke, podpredseda 
MUDr. Gabriela Takáč Senglerová 

 

Komisia ochrany verejného poriadku  - predseda p. Miroslav Demény, podpredseda  

Mgr. Matúš Bischof 

 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky – predseda Mgr. Róbert  

Kobezda, podpredseda p. Miroslav Demény 

 

Komisia športu   - predseda p. Ladislav Dávid, podpredseda Ing. Filip Pollák 

 
Zo schváleného počtu členov komisií minimálny počet poslancov v každej komisii 2 


