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ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 1. 7. 2021
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Návrh na zníženie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2022 –
2026 so zachovaním počtu volebných obvodov
Predkladá:
Mgr. Matúš Bischof

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Za poslanecký klub Za Rožňavu/ Rozsnyóért
schvaľuje
Prerokované :

pre volebné obdobie 2022-2026
• zachovať počet volebných obvodov (VO) 2
• hranice volebných obvodov zachovať
• počet poslancov MZ 13
Vypracoval :
Mgr. Matúš Bischof
Mgr. Michal Drengubiak
JUDr. Judita Jakobejová
Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonali :

• počet poslancov v jednotlivých volebných
obvodoch :
VO č.1 – 7 poslancov; VO 2 – 6 poslancov

Legislatívne východiská

Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia
Hospodársky a finančný dopad
na rozpočet mesta
Nároky na pracovné miest
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi
predpismi SR

Komisia:

§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
§ 166, odst. 3 zákona č. 180/2014 Zz. o
podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh na uznesenie je – nie je v súlade
s právnymi predpismi - so zákonom
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Termín zasadnutia:

Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku
Výstavby, ÚP,ŽP a MK
Vzdelávania a mládeže
Sociálna, zdravotná a bytová
Ochrany verejného poriadku
Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky
Športu

Uznesenie:

-

Poslanci združení v poslaneckom klube predkladáme nasledovný návrh na uznesenie MZ :
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave u r č u j e pre volebné obdobie 2022-2026
• zachovať počet volebných obvodov (VO) 2
• hranice volebných obvodov zachovať
• počet poslancov MZ 13
• počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch :
VO č.1 – 7 poslancov; VO 2 – 6 poslancov

V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov „počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov“ V prípade mesta Rožňava sa postupuje podľa „písm. g) od 10 001 do
20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov“. V súlade s § 166, odst. 3 zákona č. 180/2014 Zz. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné
obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v
lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Pri určení počtu poslancov vo volebnom obvode sa vychádza zo zásady, aby sa volebné obvody
a počty poslancov určili v nich tak, aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne
rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom vo volebnom obvode.

Aktuálne máme v meste Rožňava 11 572 voličov.
Pri počte 13 poslancov pripadá 890 voličov na 1 poslanca.

VO č. 1 – 6 370 voličov, pri počte 7 poslancov – 910 voličov na 1 poslanca.
VO č. 2 – 5 202 voličov, pri počte 6 poslancov – 867 voličov na 1 poslanca.

Aktuálny počet obyvateľov v meste Rožňava je 17 486.
Pri počte 13 poslancov pripadá 1 345 obyvateľov na 1 poslanca.

VO č. 1 – 9 863 obyvateľov, pri počte 7 poslancov – 1 409 obyvateľov na 1 poslanca.
VO č. 2 – 7 623 obyvateľov, pri počte 6 poslancov – 1 271 obyvateľov na 1 poslanca.

Časť II. § 4 Poslanecká odmena 1) Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov
mesta:
Poslancom mestského zastupiteľstva patrí odmena mesačne vo výške 3 % základného platu
primátora mesta. Odmena sa vypláca 1x štvrťročne, a považuje sa za nepravidelný príjem

V súčasnosti pri počte poslancov 17 sú ročné náklady na mesačnú odmenu poslancov ( 96,00€)
tento
rok nasledovné (viď tabuľku).
Úspora jedného poslanca MZ je orientačne ročne v sume 1 526,98 €.

Táto suma bude budúci rok iná, pretože jej výška sa určuje každoročne na základe oznámenia
o priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci
rok.

Svoj návrh odôvodňujeme šetrením finančných prostriedkov a zefektívnením práce poslanca pri
výkone poslaneckého mandátu.

Mgr. Matúš Bischof
Za poslanecký klub Za Rožňavu/ Rozsnyóért

Poslanci: Ing. Attila Kelecsényi, Miroslav Demény, Eduard Mihók, Mgr. Zoltán Breuer,
Ladislav Dávid, Ing. Filip Pollák, Bc. Ivan Kuhn MA, Mgr. Michal Drengubiak, Mgr. Matúš
Bischof

