
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

 

Pre zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave 

dňa  21. 11. 2022 

K bodu rokovania číslo: 

Názov správy: 

Návrh na určenie členov komisií Mestského zastupiteľstva  V Rožňave pre 
volebné obdobie 2022 – 2026 z radov občanov 

 

Predkladá: 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 

Mgr. Michal Drengubiak 
zástupca primátora 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 
v o l í 
 
a)za členov Komisie finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku  
.............................................. 
b) za členov  Komisie vzdelávania a mládeže 
............................................................................... 
c) za členov  Komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácií 
........................................................................ 
d) za členov  Komisie ochrany verejného poriadku 
................................................................................ 
e) za členov  Komisie športu 
.............................................................................. 
f) za členov  Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
............................................................................... 
g) za členov  Komisie kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky 
.............................................................................. 
 
a to dňom 22. 11. 2022 

 

Prerokované : 
 

 

Vypracovala : 
JUDr. Judita Jakobejová 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu 
na uznesenie vykonali : 

JUDr. K. Balážová 



 

D ô v o d o v á      s p r á v a 

 
 Podľa § 18 Štatútu mesta Rožňava:       

§ 18 

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 jedenástich členov. Zo schváleného počtu členov komisií 

je minimálny počet poslancov v každej komisii 2. 

  

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. Spôsob voľby predsedu, 

podpredsedu a členov komisií ustanoví Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva. 

  

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 schôdzach 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 (7 členov), 

- finančnú, podnikateľskú a správy mestského majetku (7 členov), 

- vzdelávania a mládeže (7 členov), 

- sociálnu, zdravotnú a bytovú (7 členov), 

- ochrany verejného poriadku (5 členov), 

- športu (5 členov), 

- kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky (5 členov). 

  

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Rožňava, ktorá 

má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona  č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti  tento ústavný 

zákon. 

  

6. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie. 

  

 

 

 
b) 



 

7. 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. 

  

8. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady 

rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

  

9. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Ich uznesenia majú odporúčajúci charakter vo vzťahu 

k prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. 

 

  Dňa 08. 11. 2022 bola na webovom sídle mesta Rožňava a úradnej tabuli zverejnená výzva na 

predkladanie návrhov na členov komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave z radov občanov. 

    Do uvedeného termínu ( 11. 11. 2022 )  boli predložené nasledovné návrhy: 

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku ( volia sa 4 členovia) 

Mgr. Matúš Bischof, poslanec MZ :  Ing. Štefan Černák 

Ladislav Dávid, poslanec MZ :  JUDr. František Lukáč 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora : JUDr. Martina Vnenčáková, Vladimír Polóny 

Ing. Attila Kelecsényi, poslanec MZ : Ing. Ján Szóllós, p. Árpád Gorgey 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií:  ( 

volia sa 4 členovia) 
Ing. Attila Kelecsényi, poslanec MZ : Ing. arch. Peter Tešlár 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora: Ing. Soňa Raczemberger, Ing. arch. Peter 

Bischof, RNDr. Jozef Gregor 

 

 

 

Komisia vzdelávania a mládeže ( volia sa 5 členovia) 

Mgr. Matúš Bischof, poslanec MZ : PaedDr. Marek Kmeť, PhDr. Peter Lórincz, Mgr. Róbert 

Benik, Mgr. Zuzana Hencelová, Mgr. Richard Szóllós 

MUDr. Ingrid Lórincová s rodinou: PhDr. Peter Lórincz 

 

 

Komisia športu ( volia sa 3 členovia) 

p. Ladislav Dávid, poslanec MZ : Nora Angyalová, Mgr. Andrej Ružik, Michal Bagačka 

p. Miroslav Demény, poslanec MZ: Ivana Mikolajová 

Eva Uharčeková, Kasárenská 24, Rožňava: Ing. Marcel Uharček 

 



 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová ( volia sa 5 členovia) 

Mgr. Matúš Bischof, poslanec MZ : Mgr. Marek Krajňák, Mgr. Andrej Vaško 

p. Zoltán Beke, poslanec MZ : Mgr. Csaba Simon, p. Vojtech Piku, Ing. Jozef Kováč, Mgr. 

Erika Čefová 

 

 

 

Komisia ochrany verejného poriadku ( volia sa 3 členovia) 

Ing. Róbert Hanuštiak, Kasárenská 10, Rožňava : MVDr. Viktor Végsó 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora :  p. Ján Fehér, p. Roman Piku 

p. Ladislav Dávid, poslanec MZ : Mgr. Matej Lada 

p. Miroslav Demény, poslanec MZ: Ing. Andrea Krnáčová, Ing. Róbert Hanuštiak 

 

 

 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky ( volia sa 3 členovia) 

Mgr. Matúš Bischof, poslanec MZ : Mgr. Radoslav Kovács 

Mgr. Róbert Kobezda, poslanec MZ : Mgr. Valéria Icso, Mgr. Peter Palgut, p. Iveta Čapóová 

 

     Zvolenie členov komisií dňom 22. 11. 2022 je určené z dôvodu, že v deň konania 

ustanovujúceho zasadnutia MZ nie je známe, kto bude/ nebude zvolený za člena príslušnej komisie 

a mestský úrad potrebuje zvolených členov nahlásiť do príslušných poisťovní, čo je možné 

zrealizovať nasledujúci pracovný deň. 


