
          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:  

  

Súhlas s odvolaním členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti 

Mestské lesy Rožňava s.r.o. a návrh na menovanie nových členov 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e   

odvolanie členov Dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. 

p. Zoltána Bekeho 

Bc. Ivana Kuhna, MA 

m e n u j e  

p. Zoltána Bekeho 

Ing. Attilu Kelecsényiho 

Bc. Ivana Kuhna, MA 

za členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti 

Mestské lesy Rožňava s.r.o. 

ž i a d a 

primátora mesta zvolať Valné zhromaždenie 

obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. 

Z: konateľ obchodnej spoločnosti 

T: do 02. 12. 2022 

 

 

 

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, Obchodný zákonník 

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 Rožňava je zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

Rožňava s.r.o. 

Dozorná rada  je kontrolný orgán. 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta: 

(3) Osoby, ktoré majú byť za mesto menované za konateľov, členov štatutárnych orgánov, resp. 

členov dozorných rád takýchto spoločností, schvaľuje mestské zastupiteľstvo  a príslušnému 

orgánu spoločnosti ich po schválení mestským zastupiteľstvom predkladá primátor mesta  

 

Doterajšie zloženie Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. bolo 

nasledovné: 

p.  Zoltán Beke 

p. Roman Ocelník ( jeho členstvo zaniklo smrťou dňa 17. 08. 2022)  

Bc. Ivan Kuhn, MA 

 

Navrhované zloženie Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o.  je 

nasledovné: 

p. Zoltán Beke 

Ing. Attila Kelecsényi 

Bc. Ivan Kuhn, MA 

 

Pôsobnosť Valného zhromaždenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

a zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien, vykonáva 

primátor mesta   
 


