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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e 

Zmenu Rokovacieho poriadku MZ s účinnosťou  
od 15. 10. 2019 
 
u k l a d á 
 

zapracovať schválenú zmenu do Rokovacieho 
poriadku MZ 
Zodpovedá: prednostka mestského úradu 
Termín: do 15. 10. 2019 
 

 
 

 
Prerokované : 
vo všetkých komisiách MZ v Rožňave 
 
 
 
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Michal Drengubiak 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Poslanecký návrh 
 
 
 
 
 
Kontrolu zákonnosti a správnosti 
návrhu na uznesenie vykonali : 
JUDr. Katarína Balážová 
 
 
 
 

 
 
 



 
Dôvodová správa:  
 
Uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu úspory času a finančných prostriedkov pri zabezpečení 
rokovania MZ. Zjednotenie spôsobu ospravedlnenia sa poslanca zo zasadnutia MZ pre 
vedenie dochádzky poslancov MZ. Uvedené zmeny vyplynuli z praxe pri organizácii MZ 
a skúseností zo zasadnutí MZ.  
 
 
 
Komisia:  Termín zasadnutia: Uznesenie: 
Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku 

11.9.2019 Komisia odporúča 
MZ schváliť zmenu 
Rokovacieho 
poriadku MZ 
s účinnosťou od 
15.10.2019 

Výstavby, ÚP,ŽP a MK 11.9.2019 Komisia odporúča 
schváliť zmenu 
Rokovacieho 
poriadku MZ  so 
zmenou - nahradiť: 
"diskusia občanov" 
novým názvom bodu 
programu "otázky a 
podnety občanov" 
v § 5, ods. 7 a taktiež 
v §7a, ods. 7  
s účinnosťou od 
15.10.2019  

Vzdelávania a mládeže 11.9.2019 Komisia odporúča 
MZ v Rožňave 
schváliť zmenu 
rokovacieho 
poriadku MZ 
s úpravou slovného 
spojenia v § 7 podľa 
návrhu 

Sociálna, zdravotná a bytová 9.9.2019 Komisia odporúča 
schváliť zmeny 
rokovacieho 
poriadku MZ 
s úpravou slovného 
spojenia v § 7 podľa 
návrhu 

Ochrany verejného poriadku 9.9.2019 Komisia odporúča 
schváliť zmenu 
Rokovacieho 
poriadku MZ podľa 
predloženého návrhu 



Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 
politiky 

10.9.2019 Komisia odporúča 
schváliť zmeny 
rokovacieho 
poriadku MZ 
s úpravou slovného 
spojenia v § 7 podľa 
návrhu 

Športu 10.9.2019 Komisia odporúča 
MZ schváliť zmenu 
Rokovacieho 
poriadku MZ 
s doplnením § 7 bod 
3, druhá veta: 
Neúčasť poslanca na 
rokovaní MZ sa 
ospravedlňuje vopred 
predsedajúcemu  
a vedúcemu odboru 
všeobecnej 
a vnútornej správy 

 
 
 
 
 
Dopĺňa sa  Vypúšťa sa 
 

Rokovací poriadok MZ  
  
Mestské zastupite ľstvo v Rož ňave na základe  11  4,   písm. k), § 12 
ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, a § 4 ods. 4 a § 15 od s. 5 štatútu mesta 
Rožňava   s c h v a ľ u j e  tento  
  

  
Rokovací poriadok mestského zastupite ľstva v Rož ňave  

§ 1  
Úvodné ustanovenia  

 
(1) Rokovací poriadok mestského zastupite ľstva upravuje pravidlá, 
podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania mes tského 
zastupite ľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobec ne 
záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia  
a zabezpe čovania úloh mestskej samosprávy.  
  
(2) Mestské zastupite ľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h zmien 
a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcic h dôležité 
spolo čenské vz ťahy v územnej samospráve.  
  
(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací por iadok, ako aj o 
ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veci ach rozhoduje 
mestské zastupite ľstvo pod ľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 



zriadení, resp. pod ľa rozhodnutia na zasadnutí mestského zastupite ľstva 
tak, že dáva o nich hlasova ť.  
  
(4) V ustanoveniach týkajúcich sa zvolávania a prie behu rokovania 
mestského zastupite ľstva, sa pod osobou primátora môže chápa ť aj 
zástupca primátora, resp. poslanec ako predsedajúci , ktorému toto 
oprávnenie vyplýva zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
  
  

§ 2  
Základné úlohy mestského zastupite ľstva  

 
(1) Mestskému zastupite ľstvu patria funkcie spojené s výkonom 
vyhradenej pôsobnosti a právomoci pod ľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, pod ľa Štatútu mesta Rož ňava a organiza čného poriadku 
mestského úradu v Rož ňave. Mestské zastupite ľstvo prerokúva  a 
rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, príp. 
regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákon y, ak to vyžaduje 
právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo ob čanov mesta Rož ňava.  
  
(2) Mestské zastupite ľstvo si môže vyhradi ť rozhodovanie aj o ďalších 
otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobno sti, bez oh ľadu na 
rozdelenie pôsobnosti stanovené organiza čným poriadkom, resp. inými 
vnútroorganiza čnými normami mesta Rož ňava.  

  
  

ČASŤ I.  
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

  
§ 3  

Prvé zasadnutie mestského zastupite ľstva  
 
(1) Prvé zasadnutie mestského zastupite ľstva po vo ľbách zvolá doterajší 
primátor najneskôr do 30 dní odo d ňa vykonania volieb1. Ak primátor 
nezvolá zasadnutie mestského zastupite ľstva, zasadnutie mestského 
zastupite ľstva sa uskuto ční 30. pracovný de ň od vykonania volieb. Ak 
primátor nie je prítomný alebo odmietne vies ť takto zvolané zasadnutie 
mestského zastupite ľstva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je 
prítomný alebo odmietne vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, 
vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupite ľstvom.  
  
(2) Po odznení štátnej hymny prvé zasadnutie otvorí  a vedie až do 
zloženia s ľubu zvoleného primátora doterajší primátor.  
  
(3) Následne – po schválení programu informuje pove rený člen volebnej 
komisie zasadnutie mestského zastupite ľstva o výsledkoch volieb. Potom 
zložia primátor a poslanci mestského zastupite ľstva do rúk 
predsedajúceho s ľub v súlade s § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov a po jeho zložení  odovzdá 
predsedajúci primátorovi vedenie zasadania.  
  
(4)Zvolený primátor predloží:  
Návrh na zriadenie stálych komisií pri mestskom zas tupite ľstve, návrh 
na kandidátov na členov komisií mestského zastupite ľstva z radov 
poslancov a osobitne z radov obyvate ľov mesta. Poslanci môžu dáva ť 
ďalšie návrhy, pri čom ako o prvom sa hlasuje o návrhu primátora. Pri 
voľbe členov komisií mestského zastupite ľstva a v prípade uvo ľnenia 
miesta člena komisie mestského zastupite ľstva sa postupuje obdobne.  



  
(5) Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustano venia tohto 
rokovacieho poriadku.  
  
  

§3a  
Voľba členov komisií mestského zastupite ľstva, členov rady škôl, 

orgánov obchodných spolo čností a dozorných komisií pri príspevkových 
organizáciách  

  
O jednotlivých kandidátoch na predsedov, podpredsed ov a členov komisií 
sa hlasuje osobitne. Za predsedu a podpredsedu komi sie je zvolený 
kandidát, ktorý získal nadpolovi čnú vä čšinu hlasov prítomných 
poslancov. Rovnako sa postupuje pri vo ľbe členov komisií. Návrh na 
člena komisie, ktorý nie je poslancom musí okrem men a a priezviska 
obsahova ť bydlisko a stru čný profesijný životopis.  
Návrh na vo ľbu členov rady školy7 predkladá primátor mesta a poslan ci 
mestského zastupite ľstva. Za člena rady školy je zvolený kandidát, 
ktorý získal nadpolovi čnú vä čšinu hlasov prítomných poslancov.  
(3) Pri vo ľbe členov orgánov obchodných spolo čností a dozorných komisií 
pri príspevkových organizáciách sa postupuje obdobn e.  
  
  

§ 4  
Príprava rokovania mestského zastupite ľstva  

  
(1) Prípravu  materiálov  na rokovanie mestského za stupite ľstva 
organizujú  komisie mestského zastupite ľstva v sú činnosti s primátorom, 
prednostom mestského úradu a poslancami.  
 
(2) Prípravu zasadnutia mestského zastupite ľstva za čínajú  primátor 
mesta a prednosta mestského úradu, pod ľa plánu najmenej 10 dní pred 
vymedzeným termínom a ur čí:  
- miesto, čas a program rokovania, 
- spôsob prípravy materiálov a zodpovednos ť za ich vypracovanie 
prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expe rtízy od príslušného 
orgánu.  
  
(3) Materiály ur čené na rokovanie mestského zastupite ľstva sa 
vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prija ť pod ľa povahy veci 
príslušné uznesenie mestského zastupite ľstva. Obsahujú najmä: 
1. názov materiálu  
2. návrh na uznesenie  
3. dôvodovú správu, ktorá musí obsahova ť  informáciu o tom, aké 
uznesenia a opatrenia boli vo veci prijaté orgánmi mesta, najmä 
mestským zastupite ľstvom v predchádzajúcom období a ako boli 
realizované s uvedením, ktoré z týchto uznesení sa novým návrhom 
nahrádzajú, menia alebo dop ĺňajú, zhodnotenie sú časného stavu najmä zo 
spolo čenskej, ekonomickej a právnej stránky, hospodársky a finan čný 
dopad na rozpo čet, nároky na pracovné miesta. V dôvodovej správe s a 
musí uvies ť súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republ iky a 
nariadeniami mesta. Pokia ľ materiál obsahuje variantné riešenia, treba 
uvies ť výhody a nevýhody jednotlivých variantov a odporu či ť optimálne 
riešenie podložené kvalifikovaným zdôvodnením. V zá vere dôvodovej 
správy je potrebné uvies ť údaje o tom či pripomienky príslušnej 
komisie/í boli do predkladaného materiálu predklada te ľom zapracované. 
Ak tieto zapracované neboli je potrebné to zdôvodni ť a uvies ť ich 
znenie   



4. ozna čenie spracovate ľa 
5. ozna čenie predkladate ľa 
6. uvedenie, v ktorom orgáne mesta a kedy bol mater iál prerokovaný  
7. kontrolu správnosti a zákonnosti návrhu na uznes enie vykonanú 
hlavným kontrolórom mesta a odborom právnym a správ y majetku  
  
Ak je na programe rokovania prerokovanie nariadenia  mesta, predloží sa 
jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených po dmienok ú činnosti, 
dôvodov a dopadov na situáciu v meste.  
  
(4) Spracovate ľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane 
návrhu na uznesenie a znenie nariadenia mesta je v súlade s ústavou, 
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
  
(5) Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné or gány sa podie ľajú na 
príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedz enými mestským 
zastupite ľstvom  a ďalšími dokumentmi mesta.  
  
(6) Materiály, resp. odborné podklady a iné písomno sti na rokovanie 
mestského zastupite ľstva zabezpe čuje mestský úrad a predkladá ich  
jednotlivým komisiám na zaujatie stanoviska najmene j tri pracovné dni 
pred zasadnutím komisie.  Komisie  stanovia organiz ačné a technické 
podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a  pod.).  
(7) Primátor mesta môže požiada ť  predsedov komisií o zvolanie 
zasadnutia  komisií aj v prípade potreby prerokovan ia mimoriadnych 
prípadov. V takom prípade materiály a iné odborné p odklady na 
rokovanie  komisií musia by ť ich členom  doru čené v elektronickej, 
resp. písomnej forme v lehote najneskôr do 24 hodín  pred jej 
zasadnutím. To  platí aj v prípade zvolania mestské ho zastupite ľstva.  
  
(8) Ak poslanec predloží primátorovi mesta alebo pr ednostovi mestského 
úradu návrh materiálu na rokovanie mestského zastup ite ľstva najneskôr 
21 dní pred termínom zasadnutia mestského zastupite ľstva, primátor 
a prednosta zabezpe čia doru čenie tohto materiálu na rokovanie 
príslušných komisií a jeho predloženie na najbližši e zasadnutie 
mestského zastupite ľstva.  
  
  

§ 5  
Program rokovania mestského zastupite ľstva  

 
(1) Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverej ňuje na úradnej tabuli 
mestského úradu v Rož ňave,  webovom sídle mesta aspo ň 3 dni pred jeho 
konaním. Sú časne sa na webovom sídle mesta zverejnia materiály 
v elektronickom formáte. Materiály v písomnej forme  sú k nahliadnutiu u 
vedúcej odboru všeobecnej  a vnútornej správy mests kého úradu v 
Rožňave. Do programu sa nezaradia materiály, ktoré nesp ĺňajú kritériá 
pre posudzovanie žiadostí o predaj majetku mesta a tie, u ktorých 
nenastali nové skuto čnosti a neboli mestským zastupite ľstvom schválené 
v období posledných šes ť mesiacov.  
  
(2) Mestské zastupite ľstvo schva ľuje návrh programu zasadnutia na 
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu  programu pod ľa 
ods. 1. Na zmenu návrhu programu zasadnutia mestské ho zastupite ľstva je 
potrebný súhlas nadpolovi čnej vä čšiny všetkých poslancov.  
Ak primátor odmietne da ť hlasova ť o návrhu programu zasadnutia 
mestského zastupite ľstva alebo o jeho zmene, stráca právo vies ť 
zasadnutie mestského zastupite ľstva , ktoré ďalej vedie zástupca 



primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný al ebo odmietne vies ť 
zasadnutie mestského zastupite ľstva, vedie ho iný poslanec poverený 
mestským zastupite ľstvom.  
  
(3) Predkladate ľ môže da ť návrh na stiahnutie materiálu z rokovania. Ak 
predkladate ľ materiálu nie je prítomný na zasadnutí, môže tak u robi ť na 
základe písomného poverenia ten, kto takýto materiá l predkladá v jeho 
mene. Poverenie musí by ť doru čené najneskôr v de ň konania zasadnutia. 
Materiál, ktorý bol zaradený do návrhu programu rok ovania a bol 
spracovaný v súlade s §4 tohto rokovacieho poriadku , môže by ť so 
súhlasom mestského zastupite ľstva stiahnutý len z vážnych dôvodov, 
o ktorých musí by ť mestské zastupite ľstvo oboznámené.  
  
(4) V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže by ť so súhlasom 
mestského zastupite ľstva na za čiatku zasadnutia do programu zaradený 
materiál, ktorý nebol prerokovaný v súlade s §4, le n ak nejde 
o všeobecne záväzné nariadenie mesta alebo jeho zme ny, základné 
predpisy mesta a materiál, ktorý nemá hospodársky a  finan čný dopad na 
rozpo čet mesta.    
  
(5) Program rokovania nemožno meni ť alebo doplni ť, ak ide o  zasadnutie 
mestského zastupite ľstva slávnostného charakteru, resp. zvolaného mimo 
schválený harmonogram.  
  
(6) Mestské zastupite ľstvo schva ľuje program zasadnutia hlasovaním. 
Takto schválený program už nemožno po čas rokovania dop ĺňať ani meni ť.   
  
(7)  Prvým bodom rokovania mestského zastupite ľstva je kontrola 
uznesení.   
 
(7) Druhým bodom rokovania mestského zastupite ľstva je diskusia 
občanov. Tretím bodom rokovania mestského zastupite ľstva sú 
interpelácie poslancov. Štvrtým bodom rokovania mes tského 
zastupite ľstva je kontrola uznesení. Tieto body rokovania je možné 
presunú ť na záver rokovania mestského zastupite ľstva na ustanovujúcom 
zasadnutí mestského zastupite ľstva a zasadnutiach mestského 
zastupite ľstva slávnostného charakteru.  
  
(8) Stálym bodom rokovania každého zasadnutia mests kého zastupite ľstva 
sú podnety poslancov mestského zastupite ľstva pre hlavného kontrolóra 
mesta. Stále body rokovania sa nezara ďujú na zasadnutia mestského 
zastupite ľstva mimo schváleného harmonogramu zasadnutí a usta novujúceho 
zasadnutia. Informatívne správy a odpovede na otázk y poslancov 
z predchádzajúceho rokovania sa nezara ďujú do programu rokovania.  
  
(9) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia pr edkladá primátor na 
základe vlastných návrhov, doporu čení jednotlivých komisií  a 
jednotlivých poslancov.  
  
(10) Uznesením mestského zastupite ľstva je možné jeho rokovanie na 
návrh primátora alebo poslanca preruši ť. Takéto uznesenie musí 
obsahova ť ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokra čovať. 
O návrhu na prerušenie rokovania sa hlasuje bez dis kusie a mimo 
poradia. V prípade potreby môže predsedajúci vyhlás i ť prestávku 
v rokovaní mestského zastupite ľstva. Prestávka môže by ť vyhlásená so 
súhlasom mestského zastupite ľstva aj na základe procedurálneho návrhu 
niektorého z poslancov.  
  



(11) Po vy čerpaní programu rokovania mestského zastupite ľstva primátor 
zasadnutie ukon čí.  
  
  

 § 6  
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupite ľstva  

 
(1) Zasadnutie mestského zastupite ľstva s výnimkou prvého a posledného 
zasadnutia vo volebnom období, alebo iného zasadnut ia slávnostného 
charakteru sa uskuto čňuje ako riadne v mieste, kde bolo zvolené a v 
rokovacej miestnosti mestského zastupite ľstva s vyvesenou štátnou 
vlajkou, štátnym znakom  a preambulou  Ústavy  Slov enskej republiky. V 
iných priestoroch sa zasadnutie mestského zastupite ľstva môže 
uskuto čni ť iba v prípade vážnej technickej poruchy v rokovace j 
miestnosti mestského zastupite ľstva.  
  
(2) Zasadnutie mestského zastupite ľstva sa uskuto čňuje pod ľa potreby, 
najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlad e s plánom práce. Ak 
požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupite ľstva aspo ň tretina 
poslancov, primátor zvolá zasadnutie tak, aby sa us kuto čnilo do 15 dní 
od doru čenia žiadosti na jeho konanie. Zasadnutia mestského  
zastupite ľstva zvoláva so za čiatkom spravidla o 9,00 hodine.  
  
(3) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastup ite ľstva pod ľa 
odseku 2 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora al ebo iný poslanec 
poverený mestským zastupite ľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo 
odmietne vies ť takto zvolané zasadnutie mestského zastupite ľstva, vedie 
ho ten, kto zvolal mestské zastupite ľstvo.  
  
(4) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastup ite ľstva pod ľa 
odseku 2, zasadnutie mestského zastupite ľstva sa uskuto ční 15. pracovný 
deň od doru čenia žiadosti na jeho konanie.  
  

  
 §7  

Zasadnutia mestského zastupite ľstva  
  
(1) Zasadnutia mestského zastupite ľstva sú zásadne verejné. Okrem 
poslancov, hlavného kontrolóra mesta  prednostu mes tského úradu  a 
vedúcich odborov mestského úradu sa na zasadania me stského 
zastupite ľstva môžu pozva ť ďalšie osoby a to ako osoby osobitne 
pozvané: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, po slanci NR SR, 
poslanci VÚC, zástupcovia orgánov štátnej správy, a ko aj vedúci 
mestských podnikov, rozpo čtových a príspevkových organizácií a iných 
právnických osôb mesta. Okruh osobitne pozvaných na  rokovanie mestského 
zastupite ľstva odsúhlasia komisie mestského zastupite ľstva na návrh 
primátora. V prípade prerokúvania vecí, ktoré sú ch ránené pod ľa 
osobitných zákonov ( §17 až 20 Obchodného zákonníka , §91 zákona 
č.483/2001 o bankách, §23 zákona č.511/1992 o správe daní )zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) , sa mests ké zastupite ľstvo 
uznáša na návrh  primátora,  že  zasadnutie, alebo jeho časť je 
neverejná. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.  
  
(2) Mestské zastupite ľstvo rokuje vždy v zbore.  
  
(3) Primátor otvorí rokovanie v ur čenú hodinu, najneskôr však v čase, 
keď je pod ľa prezencie prítomná nadpolovi čná vä čšina poslancov. Neú časť 
poslanca na rokovaní mestského zastupite ľstva sa ospravedl ňuje vopred 



primátorovi, v jeho neprítomnosti sekretariátu primátora  zástupcovi 
primátora mesta . Ospravedlnenie podáva poslanec písomne, alebo 
v elektronickej forme. Ospravedlnenie sa doru čí vždy primátorovi mesta, 
zástupcovi primátora mesta a vedúcemu odboru všeobe cnej a vnútornej 
správy. Ak sa pred riadne zvolaným zasadnutím mests kého zastupite ľstva 
ospravedlní viac ako nadpolovi čná vä čšina poslancov, primátor mesta 
bezodkladne ur čí náhradný termín rokovania mestského zastupite ľstva. 
Dôvod neú časti sa vyzna čí v prezen čnej listine.  
  
(4) V prípade, že sa nezíde dostato čný po čet poslancov do pol hodiny po 
čase ur čenom na za čiatok rokovania mestského zastupite ľstva, alebo ak 
klesne po čet poslancov po čas rokovania pod nadpolovi čnú vä čšinu, resp. 
trojpätinovú vä čšinu pod ľa § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnko v, predsedajúci 
ukon čí rokovanie.  
  
(5) V úvode rokovania primátor oznámi po čet prítomných poslancov a ur čí 
dvoch overovate ľov zápisnice. Následne predloží na schválenie návrh  
programu rokovania. Ak primátor odmietne da ť hlasova ť o návrhu programu 
zasadnutia mestského zastupite ľstva alebo o jeho zmene, stráca právo 
vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, ktoré ďalej vedie zástupca 
primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný al ebo odmietne vies ť 
zasadnutie mestského zastupite ľstva, vedie ho iný poslanec poverený 
mestským zastupite ľstvom. V prípade neprítomnosti stáleho zapisovate ľa 
mestského zastupite ľstva ur čí zapisovate ľa.  
  
(6) Overovatelia dozerajú na správnos ť a úplnos ť zápisnice zo 
zasadnutia mestského zastupite ľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. V 
úvode rokovania predsedajúci zistí, či bola zápisnica overená, či boli 
vznesené námietky, pripomienky a pod.. Ak neboli po dané námietky, 
pokladá sa za schválenú, pokia ľ námietky boli podané, rozhodne o nich 
mestské zastupite ľstvo hlasovaním po vyjadrení, prednesení 
overovate ľmi.  
  
(7) Pokia ľ je k prerokúvanej problematike potrebné predloži ť stanovisko 
a ak mestské zastupite ľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypo čuje 
vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo ve ci, pre ktorú sa 
poradný orgán zriadil. O odborné stanovisko vo veci ach patriacich 
mestskému úradu, požiada predsedajúci prednostu úra du. V prípade 
nejasnosti alebo dotazov k predloženému materiálu m ôže predsedajúci 
požiada ť jeho spracovate ľa o podanie dopl ňujúcej informácie.  
  
(8) Správy a návrhy, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie 
spravidla primátor, prednosta mestského úradu, ná čelník mestskej 
polície, riadite ľ rozpo čtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej 
mestom, konate ľ obchodnej spolo čnosti založenej mestom alebo príslušný 
predseda komisie mestského zastupite ľstva (ak ide o jej správy, alebo 
návrhy),   poslanec mestského zastupite ľstva ( ak ide o poslanecký 
návrh ) prípadne príslušný zodpovedný vedúci pracov ník odboru mestského 
úradu, organizácie, hlavný kontrolór, at ď. K jednotlivým uvedeným bodom 
predsedajúci otvorí diskusiu.  
  
(9) Do diskusie sa hlásia poslanci stla čením tla čidla na elektronickom 
hlasovacom zariadení, v prípade poruchy zdvihnutím ruky. Do diskusie sa 
môžu prihlási ť hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu,  
náčelník mestskej polície, riadite ľ rozpo čtovej alebo príspevkovej 
organizácie zriadenej mestom, konate ľ obchodnej spolo čnosti založenej 
mestom. Ak  požiada    v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o 



slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neud elí slovo 
poslancovi, stráca právo vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, 
ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátor a nie je 
prítomný alebo odmietne vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, 
vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupite ľstvom. Predsedajúci 
udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa prihl ásili do 
diskusie. Ak sa poslanec, ktorý sa prihlásil do dis kusie nenachádza 
v rokovacej miestnosti pred svojím vystúpením, strá ca poradie. Ak chce 
v diskusii opätovne vystúpi ť , musí sa prihlási ť znovu. Ak na rokovaní 
požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej r epubliky, poslanec 
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného š tátneho orgánu,  
predsedajúci  mu slovo udelí. Môže sa udeli ť aj ktorémuko ľvek 
obyvate ľovi mesta.  
  
(10) Poslanci a ostatní prítomní nesmú ruši ť primátora, ani iného 
re čníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že 
nehovorí k veci, alebo svojím nevhodným správaním r uší priebeh 
rokovania a porušuje tento rokovací poriadok, môže mu primátor od ňať 
slovo s tým, že dá o tomto návrhu hlasova ť poslancom.  
  
(11) Každý poslanec mestského zastupite ľstva má právo reagova ť na 
diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámk a musí vždy 
korešpondova ť s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka ne smie 
presiahnu ť d ĺžku 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka pres iahne 
zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriac emu slovo. Po čet 
faktických poznámok je neobmedzený.  
  
(12) Diskusia sa spravidla kon čí vtedy, ke ď vystúpili všetci 
prihlásení. Návrh na ukon čenie diskusie môže poda ť každý poslanec 
mestského zastupite ľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.  
  
(13) O návrhu na ukon čenie diskusie dá predsedajúci hlasova ť až po tom, 
ako so svojimi diskusnými príspevkami alebo faktick ými poznámkami 
vystúpia všetci diskutujúci, ktorí sa do diskusie p rihlásili do 
momentu, kedy bol daný návrh na ukon čenie diskusie.  
  
(14) Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupite ľstva a pri 
štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva,  na slávnostných 
zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významný mi osobnos ťami, 
ktoré navštívia mesto a pod.) primátor používa insí gnie. Pri týchto 
aktoch môže v zastúpení primátora používa ť insígnie poslanec poverený 
mestským zastupite ľstvom alebo primátorom.  
  

  
§7a  

Účasť ob čanov a ďalších osôb na zasadnutí mestského zastupite ľstva  
 
(1) Ob čania mesta a ďalšie osoby majú právo  zú čast ňova ť sa zasadnutí 
mestského zastupite ľstva a vyjadrova ť svoj názor.  
  
(2) Ob čania a ďalšie osoby môžu vystúpi ť v rozprave k prerokovávanému 
materiálu. Predsedajúci im udelí slovo potom, čo v diskusii vystúpili 
všetci prihlásení poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpi ť  
aj viac krát a vystúpenie môže trva ť najdlhšie 5 minút, v odôvodnených 
prípadoch môže predsedajúci tento časový limit pred ĺži ť, ak sa na tom 
uznesenie nadpolovi čná vä čšina prítomných poslancov.  
  



(3) V prípade, ak ob čania alebo iné zú častnené osoby chcú vystúpi ť k 
problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, pre dsedajúci im udelí 
slovo v   bode   „Diskusia ob čanov“. Časový rozsah nesmie presiahnu ť 
dĺžku 5 minút, v odôvodnených prípadoch môže by ť tento časový limit 
predsedajúcim pred ĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovi čná vä čšina 
prítomných poslancov.  
  
(4) Ak vystúpi ob čan mesta s návrhom na uznesenie k prerokovávanému 
materiálu, o návrhu dá predsedajúci hlasova ť len v tom prípade, ak si 
tento návrh osvojí aspo ň jeden poslanec.  
  
(5) Na návrh poslanca MZ predsedajúci dá hlasova ť o odobratí slova 
alebo o ukon čení diskusie ostatných ú častníkov rokovania MZ.  
  
(6) Ob čania mesta ma ďarskej a inej národnosti majú právo hovori ť na 
zasadnutí mestského zastupite ľstva svojím materinským jazykom. Mestský 
úrad zabezpe čí preklad vystúpenia do slovenského jazyka priamo n a 
zasadnutí mestského zastupite ľstva v súlade so zákonom NR SR č.184/1999 
Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v zn ení zmien   a 
doplnkov.  
  
(7) Bod “Diskusia ob čanov“ sa do programu rokovania mestského 
zastupite ľstva zara ďuje medzi 13,00 hod. – 13,30 hod. hne ď po ukon čení 
prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže 
byť tento limit pred ĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovi čná vä čšina 
prítomných poslancov.     
  
(7) Bod “Diskusia ob čanov“ sa do programu rokovania mestského 
zastupite ľstva zara ďuje medzi 09,00 hod. – 10,00 hod. hne ď po otvorení 
rokovania mestského zastupite ľstva a schválení programu rokovania 
mestského zastupite ľstva. Trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca 
môže by ť tento limit pred ĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovi čná 
väčšina prítomných poslancov.     

ČASŤ II.  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA A UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

  
§ 8  

Príprava uznesení mestského zastupite ľstva a nariadení mesta  
  
(1) Návrhy uznesení mestského zastupite ľstva  pripravujú sú časne s 
predkladanými materiálmi jednotlivé komisie, ich sp racovatelia a 
predkladatelia. Kontrolu zákonnosti a správnosti ná vrhu na uznesenie 
vykonáva hlavný kontrolór mesta. Za ich v časnú prípravu zodpovedá 
predkladate ľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom 
materiálov v lehote do 5 dní pred rokovaním.  
  
(2) Kone čný návrh na uznesenie spolu so stanoviskom hlavného  kontrolóra 
predkladá mestskému zastupite ľstvu  prednosta mestského úradu a je 
upravený na základe odsúhlasených dopl ňujúcich a pozme ňujúcich návrhov 
tým, kto rokovanie vedie.  
  
(3) Uznesenia mestského zastupite ľstva sa formulujú stru čne s menovitým 
ur čením nosite ľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi na plneni e.  
  
(4) Uznesením mestského zastupite ľstva sa ukladajú úlohy spravidla, 
komisiám mestského zastupite ľstva, poslancom mestského zastupite ľstva, 
hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu,  ná čelníkovi 
mestskej polície, vedúcim mestských podnikov, at ď.  



  
(5) Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia mes ta sa postupuje 
obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení  s tým, že mestské 
zastupite ľstvo, môžu v jednotlivých prípadoch stanovi ť odlišný ú čelný 
postup.  
  
  

§ 9  
Postup prijímania uznesení mestského zastupite ľstva a nariadení mesta  

 
(1) Návrhy na uznesenie mestského zastupite ľstva predkladá  prednosta 
úradu, a k predloženému návrhu na uznesenie môžu po slanci a primátor 
mesta predklada ť pozme ňujúce a dopl ňujúce návrhy. Poslanci predkladajú 
pozmeňujúce a dopl ňujúce návrhy spravidla písomne, po predložení 
písomného návrhu ho poslanec odovzdá zapisovate ľke mestského 
zastupite ľstva. Prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór môžu 
pozmeňujúce návrhy pripomienkova ť. Tieto návrhy musia by ť formulované 
presne, jasne a zrozumite ľne a nesmú odporova ť platným právnym 
predpisom.  
  
(2) Poslanec sa považuje za prítomného na rokovaní vtedy, ke ď je 
prítomný v rokovacej miestnosti a zárove ň má vloženú čipovú 
identifika čnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení. O ko nečnom 
návrhu na uznesenie sa hlasuje  stla čením príslušného tla čidla na 
elektronickom hlasovacom zariadení, v prípade poruc hy elektronického 
hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky, pri čom sa najprv hlasuje   o 
pozmeňujúcich a dopl ňovacích návrhoch. Ak sa zasadnutie uskuto ční v 
inej miestnosti, poslanec musí by ť fyzicky prítomný v miestnosti a  
hlasuje zdvihnutím ruky.  
  
(3) Pokia ľ povaha uznesenia, alebo iné skuto čnosti vyžadujú, aby 
mestské zastupite ľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch 
navrhovaného uznesenia, poradie ur čí primátor, alebo mestské 
zastupite ľstvo na návrh niektorého z poslancov.  
  
(4) V prípade, že predložený návrh uznesenia je v d voch alebo viacerých 
variantoch, hlasuje mestské zastupite ľstvo najprv o návrhu odporú čanom 
predkladate ľom materiálu. V prípade predloženia pozme ňujúcich a 
dopl ňujúcich návrhov sa postupuje tak, že sa hlasuje o p ozmeňujúcich 
návrhoch v poradí, ako boli preložené mestskému zas tupite ľstvu. 
Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.  
  
(5) Ke ď mestské zastupite ľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo 
žiadne z navrhovaných alternatív, primátor, resp. p redsedajúci navrhne 
ďalší postup, ktorý predloží mestskému zastupite ľstvu na schválenie.  
  
(6) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpol ovi čnej vä čšiny 
prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzné ho nariadenia mesta 
je potrebný súhlas trojpätinovej vä čšiny prítomných poslancov. Mestské 
zastupite ľstvo môže rozhodnú ť, že o ur čitej záležitosti sa bude 
rozhodova ť tajným hlasovaním.  
  
(7) O informatívnych materiáloch sa hlasuje zobratí m na vedomie.  
  
(8) Uznesenie mestského zastupite ľstva podpisuje primátor najneskôr do 
10 dní od ich schválenia mestským zastupite ľstvom.  
  



(9) Uznesenie mestského zastupite ľstva sa zverejní spôsobom v meste 
obvyklým (na úradnej tabuli, webovom sídle mesta a pod.).  
  

  
§ 10  

Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupite ľstva  
  
(1) Primátor mesta môže pozastavi ť výkon uznesenia mestského 
zastupite ľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je p re mesto 
zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 1 0 dní od jeho 
schválenia mestským zastupite ľstvom.  
  
(2) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupite ľstva pozastavený   z 
dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavn e nevýhodné, môže 
mestské zastupite ľstvo toto uznesenie trojpätinovou vä čšinou hlasov 
všetkých poslancov  potvrdi ť. Ak mestské zastupite ľstvo uznesenie 
nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uzn esenie stráca 
platnos ť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozas tavi ť.  
  
(3) Pre využitie práva primátora pod ľa ods. 1 a 2 je potrebné:  
a.) presved čenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie je p re mesto 
zjavne nevýhodné pri čom nasledujú tieto kroky:  
-  zvola ť do troch mesiacov odo d ňa schválenia napadnutého uznesenia 
rokovanie    mestského zastupite ľstva  
- na rokovaní mestského zastupite ľstva ( ak existuje poradný orgán pre 
túto problematiku, vypo čuť si jeho stanovisko )  
- o zrušení napadnutého uznesenia rozhoduje mestské  zastupite ľstvo   
3/5-ovou vä čšinou hlasov všetkých poslancov  
b.) presved čenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie odpo ruje 
zákonu, pri čom nasledovné kroky sa realizujú v súlade s platnou  právnou 
úpravou  
  
  

§11 zrušený  
 

§ 12  
Všeobecne záväzné nariadenia mesta  

  
(1) Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to us tanovil zákon, 
vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 5,  6 ods. 5 
zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). 
Všeobecne záväzné nariadenia upravujú spolo čenské zmeny na území mesta. 
Nariadenie mesta nemôže odporova ť Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta 
Rožňava. V ostatných prípadoch sa využijú zásady ako fo rma prevažne 
vnútorného usporiadania prechodu mesta ako osobitne j právnickej osoby.  
  
(2) Na prijímanie nariadení sa vz ťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  
  
(3) Hlasuje sa stla čením príslušného tla čidla na elektronickom 
hlasovacom zariadení, v prípade poruchy elektronick ého hlasovacieho 
zariadenia zdvihnutím ruky.  
  
(4) Nariadenie mesta je schválené, ak za ň hlasuje trojpätinová vä čšina 
prítomných poslancov mestského zastupite ľstva. Zásady mesta, smernice, 
poriadky, podmienky a pod. sú schválené, ak za ne h lasuje nadpolovi čná 
väčšina prítomných poslancov, pokia ľ nie je ur čené inak.  
  



(5) Na prípravu nariadení sa primerane použijú usta novenia tohto 
rokovacieho poriadku.  
  
  

§ 13  
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite ľstva a nariadení mesta  

 
(1) Jednotlivé komisie MZ, poslanci a hlavný kontro lór mesta 
rozpracúvajú, zabezpe čujú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z 
uznesení mestského zastupite ľstva v úzkej sú činnosti s primátorom. 
 
(2) Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu ú loh stanovených 
uzneseniami mestského zastupite ľstva,  ktoré musia by ť príslušnému 
nosite ľovi úlohy doru čené najneskôr do 5 dní od ich podpísania 
primátorom mesta a vykonáva všeobecne záväzné naria denia mesta. 
 
(3) Všetky uznesenia mestského zastupite ľstva sa doru čujú v termíne 
podľa ods. 2 primátorovi mesta, prednostovi mestského ú radu, zástupcovi 
primátora a hlavnému kontrolórovi a elektronicky vš etkým poslancom 
mestského zastupite ľstva. Uznesenia mestského zastupite ľstva sa 
zverej ňujú v mieste obvyklom (webové sídlo mesta,  úradná tabu ľa a 
pod.)  
     

  
Časť III.  

  
§ 14  

Interpelácie poslancov  
  
(1)  Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka adresovaná na 
interpelovaného v rámci bodu programu „interpelácie  poslancov“.  
  
(2)  Poslanci majú právo interpelova ť primátora mesta, zástupcov 
primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce . Poslanci sú ďalej 
oprávnení interpelova ť prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra, 
náčelníka mestskej polície a riadite ľov organizácií zriadených mestom 
vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.  
  
(3)  Poslanec môže interpelova ť na zasadnutí mestského zastupite ľstva 
ústne, avšak následne odovzdá ústne predloženú inte rpeláciu aj v 
písomnej forme. V prípade že na interpeláciu nie je  možné odpoveda ť na 
zasadnutí mestského zastupite ľstva alebo nie je možné poda ť 
vy čerpávajúcu odpove ď, musí sa poslancovi poskytnú ť písomná odpove ď. V 
prípade, že poslanec požiada o doru čenie odpovede elektronicky, bude mu 
doru čená na jeho elektronickú adresu.  
  
(4) V prípade podania interpelácie poslanca mimo za sadnutia mestského 
zastupite ľstva sa poslancovi musí poskytnú ť písomná odpove ď.  
  
(5)Interpelovaný v zmysle bodu 3 a 4 je povinný o s pôsobe vybavenia 
interpelácie zasla ť poslancovi mestského zastupite ľstva písomnú odpove ď 
do 10 pracovných dní po jej vznesení. Zo závažných dôvodov môže 
interpelovaný pred ĺži ť lehotu, najviac však o 10 pracovných dní. 
Závažnými dôvodmi sú: - vyh ľadávanie a zber požadovaných informácií na 
inom mieste, ako je sídlo osoby vybavujúcej žiados ť, - vyh ľadávanie a 
zber vä čšieho po čtu oddelených, alebo odlišných informácií požadovan ých 
v jednej žiadosti, - preukázate ľné technické problémy spojené 
s vyh ľadávaním a sprístup ňovaním informácie, o ktorých možno 



predpoklada ť, že ich možno odstráni ť v rámci pred ĺženej lehoty. 
Pred ĺženie lehoty interpelovaný oznámi žiadate ľovi pred uplynutím 
lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k pr edĺženiu lehoty.  
  
(6) O interpeláciách poslancov vedie mestský úrad e videnciu.   
  
  

ČASŤ IV.  
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

  
§ 15  

Organiza čno-technické zabezpe čenie rokovaní mestského zastupite ľstva  
 
(1) O rokovaní mestského zastupite ľstva sa spíše zápisnica na základe 
zvukového záznamu, ktorá obsahuje  skuto čnosti o tom, kto viedol 
rokovanie, po čet prítomných poslancov, schválený obsah programu 
rokovania a prijaté uznesenia, preh ľady o hlasovaní poslancov Mestského 
zastupite ľstva v Rož ňave prostredníctvom elektronického hlasovacieho 
zariadenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje primáto r, ur čení 
overovatelia a prednosta mestského úradu. Zápisnica  sa musí vyhotovi ť 
do 10 dní od konania mestského zastupite ľstva a následne zverejni ť na 
internetovej stránke mesta, a to platí aj pre  zvuk ový záznam.  
  
(2) Všetky materiály z rokovaní mestského zastupite ľstva, obrazový a 
zvukový záznam, sa archivujú na odbore všeobecnej a  vnútornej správy 
mestského úradu v Rož ňave v súlade s registratúrnym poriadkom. 
Materiály sú prístupné v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov.   
  
(3) Mestský úrad organiza čno-technicky zabezpe čuje rokovanie mestského 
zastupite ľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich 
(písomné materiály, obrazový a zvukový záznam).  
  
(4) Mestský úrad vedie evidenciu uznesení mestského  zastupite ľstva 
mesta a komisií zriadených mestským zastupite ľstvom a dokumentuje ich 
zmeny, doplnky, alebo zrušenie.  
 
  

ČASŤ V.  
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
§ 16  

 
(1) Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokova cieho poriadku 

schva ľuje mestské zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou prítomných poslancov 
mestského zastupite ľstva.  

 
(2) Orgány mesta sú povinné riadi ť sa týmto rokovacím poriadkom a 
dôsledne dodržiava ť jeho ustanovenia.  
 
(3) Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky nadobúd ajú ú činnos ť d ňom 
schválenia.  
  
(4) Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Mestské  zastupite ľstvo v 
Rožňave uznesením číslo 1-19/12-1990, jeho zmeny a doplnky boli 
schválené uzneseniami MZ  
č. 31-20/12-1993 zo d ňa 20.decembra 1993  
č. 99/94 zo d ňa 20. októbra 1994  



č. 135/1999 zo d ňa 28. októbra 1999, kedy bolo schválené aj jeho úpl né 
znenie, ďalej  
č. 134/2000 zo d ňa 8.8.2000  
č. 225/2001 zo d ňa 22.11.2001  
č. 89/2003 zo d ňa 29.4.2003  
č. 182/2010 zo d ňa 1.7.2010  
č. 264/2010 zo d ňa 9.11.2010  
č.23/2011 zo d ňa 18.1.2011  
č. 172/2011 zo d ňa 13.6.2011, kedy bolo schválené aj jeho úplné znen ie.  
č. 314/2012 zo d ňa 29.11.2012 - § 12, § 12a  
č. 90/2013 zo d ňa 25.4.2013 - § 5, § 9  
č. 153/2015 zo d ňa 25.6.2015 - §1, §3, §3a,  §4 - §10, §12  
č. 95/2018/ 2018 zo d ňa 28.06.2018 - úvod, §5 ods. 1, 2, §6 ods. 2 a 4, 
§7 ods. 1,4, 9, 13, 14, §9 ods. 8, 9, §10  ods. 2,3 , § 12 ods. 1, § 13 
ods. 3  
č. 72/2019 zo d ňa 28.3.2019 – časť III, § 14 
č. ............. zo d ňa ...............  
  
  
  
V Rož ňave, d ňa .................  
  
   

  
Michal D o m i k  

primátor mesta  
  
  
  
  
  
1/  §12 ods.1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  
2/ §11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. s použitím ustanovenia §25 ods.5 zák . 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol skej samospráve  
 
 


