
 
 
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 7.11.2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – informatívna 
správa 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e   
 
menovanie redakčnej rady Rožňavských novín 
v zložení: 
 

1. Mgr. Matúš Bischof 
2. Bc. Anežka Kleinová 
3. Peter Podolinský 
4. Mgr. Lucia Zlatošová 
5. Beáta Beke  

  
u k l a d á 
 
vydať prvé číslo Rožňavských novín v mesiaci 
december 2019 
 
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 20.12.2019 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky dňa: 22.10.2019 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu: 
 

Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – informatívna správa 
 
 
 

 
Legislatívne východiská: §13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút mesta  
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

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

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez nároku 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. 

 
 
 
 
Na zasadnutí komisie Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 14.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 03/05/2019, ktorým komisia navrhuje 5 člennú 
redakčnú radu. Následne komisia aj predložila návrh na členov redakčnej rady.  
Z predloženého návrhu a po jeho doplnení primátor mesta Michal Domik menoval redakčnú 
radu Rožňavských novín v zložení: 
   
 

1. Mgr. Matúš Bischof 
2. Bc. Anežka Kleinová 
3. Peter Podolinský 
4. Mgr. Lucia Zlatošová 
5. Beáta Beke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

22.10.2019 Uznesenie č. 03/10/2019 – komisia navrhuje 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave zobrať 
na vedomie primátorom menovaných členov 
Redakčnej rady Rožňavských novín. 

Vzdelávania a mládeže:    
Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Športu:   
Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

  

 


