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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

Technické služby mesta Rožňava – voľba člena dozornej komisie 
 

Legislatívne východiská: § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

-------------- 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku 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. 

 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu je vyhradené 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. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 4. 3. 2021 poslanec Ing. Ondrej Bolaček uviedol, 
že sa vzdáva členstva v dozornej komisii Technických služieb mesta Rožňava. Preto je 
potrebné, aby MZ zvolilo nového člena. 

Dozorná komisia je dozorným orgánom príspevkovej organizácie a má troch členov. 
Členov dozornej komisie volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
 
Dozorná komisia sa vyjadruje k: 
 

- návrhu rozpočtu, návrhu na zmenu rozpočtu a k plneniu rozpočtu príspevkovej 
organizácie 

- plánu hospodárenia príspevkovej organizácie 
- ročnej účtovnej závierke a výsledkom hospodárenia príspevkovej organizácie. 
     Dozorná komisia je oprávnená nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných 

dokladov a kontrolovať tam obsiahnuté údaje. 
 

     Na prijatie rozhodnutia dozornej komisie sa vyžaduje prítomnosť všetkých jej členov 
a za jeho prijatie musia hlasovať aspoň 2 členovia. 
 

 
 


