
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 

V Rožňave dňa 30.5.2019 
  
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov 
Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava  
 
 
Predkladá: 
Michal Domik 
primátor mesta 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s ú h l a s í   
 
s predložením návrhu na vymenovanie 
nasledovných zástupcov mesta Rožňava za členov 
Rady riaditeľov Regionálneho poradenského 
a informačného centra Rožňava: 
 
 
1. Michal Domik 
 
2. ......................... 
 
 
ž i a d a  
 
primátora mesta predložiť návrh na vymenovanie 
zástupcov Mesta Rožňava za členov Rady riaditeľov 
RPIC na najbližšom zasadnutí zhromaždenia členov 
RPIC  
 
Z: primátor mesta 
T: 30.6.2019 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : 
JUDr. Erika Mihaliková 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

 

Legislatívne východiská: Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Rožňava, Občiansky zákonník 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

0 

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 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a §20f Občianskeho zákonníka  

 

 
 Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava je záujmovým združením 
právnických osôb, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie poradenstva, priestorov, 
služieb a informácií pre podnikateľov pôsobiacich v okrese Rožňava. Jeho zakladateľmi sú 
spoločnosť Cassovia BIC, s.r.o. a Mesto Rožňava od 10.7.2001. Orgánmi združenia sú: 
 
- zhromaždenie členov: je najvyšším orgánom, pozostáva zo všetkých členov, pričom každý 
má jeden hlas, rozhoduje o najdôležitejších otázkach ( Mesto Rožňava, zastúpené primátorom 
mesta Michalom Domikom a Ing. Ivan Pezlár, konateľ spoločnosti Cassovia BIC, s.r.o. ) 
 
- rada riaditeľov:  členovia sú výhradne zakladajúci členovia, má troch členov menovaných 
na obdobie piatich rokov, plní kontrolnú funkciu voči činnosti združenia a riaditeľovi centra 
( Mesto Rožňava, Cassovia BIC, s.r.o. zastúpená Ing. Ivanom Pezlárom a Ing. Vladimírom 
Chlebom, CSc. ) 
 
- riaditeľ centra: je štatutárnym orgánom menovaným predsedom rady riaditeľov, koná 
v mene RPIC v zmysle stanov a zakladateľskej zmluvy ( Ing. Ivan Pezlár od 1.1.2019 ) 
 
 
 Podľa čl. 8 bodu 8.2 stanov RPIC zhromaždenie členov sa schádza na pravidelných 
zasadnutiach najmenej raz za tri roky.  
 Podľa čl. 8 bodu 8.3 písm.c) do pôsobnosti zhromaždenia členov patrí na návrh rady 
riaditeľov vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov rady riaditeľov na základe návrhov 
predložených jednotlivými členmi RPIC 
 Podľa nasledujúcich bodov článku  8 stanov, členov rady riaditeľov vymenúva 
zhromaždenie členov na návrh členov RPIC a to z radov zakladajúcich členov. Členovia rady 
riaditeľov sú menovaní na obdobie piatich rokov. 
 
 Podľa §11 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta  ( Obchodná spoločnosť, v 
ktorej je mesto jedným zo zakladateľov ) 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.  
 



Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na iné subjekty s majetkovou účasťou mesta. 
 
 Mesto Rožňava na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 219/2017 zo dňa 
30.11.2017 požiadalo predsedu rady riaditeľov o zmenu v jej zložení a to na dvoch zástupcov 
mesta ( Pavol Burdiga, Ing. Juraj Balázs ) a jedného zástupcu Cassovia BIC s.r.o.. Zasadnutie 
sa uskutočnilo dňa 19.12.2017, k zmene v zložení nedošlo na základe nesúhlasu zo strany 
Cassovia BIC s.r.o. . 
 


