
          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 odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie 

príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava a návrh 
na schválenie nových 

 
Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

 

o d v o l á v a 

z Dozornej komisie príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava členov 

Mgr. Matúša Bischofa 

Mgr. Zoltána Breuera 

p. Ladislava Dávida 

 

v o l í 

za členov Dozornej komisie príspevkovej organizácie 

Odpadové služby mesta Rožňava 

Mgr. Matúša Bischofa 

Mgr. Zoltána Breuera 

p. Ladislava Dávida 

 
 

 

Prerokované: 

Vypracoval: 

JUDr. Judita Jakobejová 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

 

 

 

 

 

 
  
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Legislatívne východiská: Štatút mesta Rožňava, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

 

----- 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

V súlade s Poriadkom odmeňovania predstaviteľov volených 

orgánov mesta 

Nároky na pracovné 

miesta: 

 

Súlad návrhu na uznesenie 

s právnymi predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.,  

 

 

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie  Odpadové služby mesta Rožňava. 

Dozorná komisia je kontrolný orgán. 

 

V súlade s ustanovením  § 11 ods. 4 písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

Obecné  zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 

vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 

právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj 

schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe 

 

Doterajšie zloženie Dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta 

Rožňava 

Mgr. Matúš BISCHOF 

Mgr. Zoltán BREUER 

p. Ladislav DÁVID 

Navrhované zloženie Dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta 

Rožňava je totožné so zložením v predchádzajúcom volebnom období.  

 

 

 



 

 

 

 
 


