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M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 06.05.2021 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi MZ Ing. Jánovi Lachovi 
 

Predkladá: 
Michal Domik 
primátor mesta 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    

 
v zmysle časti II, § 4, ods. 3 Poriadku 
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov 
mesta mimoriadnu odmenu Ing. Jánovi Lachovi, 
poslancovi MZ v Rožňave, za jeho prácu pri 
výkone funkcie zástupcu primátora mesta 
a aktivitu pri riadení úloh súvisiacich 
s pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením 
COVID – 19 a riadenie antigénového testovania 
mesta Rožňava vo výške 1.000,00 eur, slovom 
jedentisíceur 
 
T: do 15.05.2021 
Z: Mgr. Alžbeta Tamásová, zamestnanec poverený 
zastupovaním prednostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
 
 
Vypracoval : 
JUDr. Judita Jakobejová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 
Legislatívne východiská: Časť II § 4 ods. 3 Poriadku odmeňovania predstaviteľov 

volených orgánov mesta, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Výdaj 1.000,00€ 
 

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  s § 25 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, Časťou II § 4 ods. 3 Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta 

  
Časť II.  
§ 4 Poslanecká odmena  
  
3) Poslancom mestského zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, 
zohľadňujúc ich prácu a aktivitu môže byť počas kalendárneho roka na návrh primátora alebo 
poslanca MZ a po schválení v MZ vyplatená mimoriadna odmena. 
 
Primátor mesta Rožňava p. Michal Domik navrhuje schválenie mimoriadnej odmeny 
poslancovi MZ Ing. Jánovi Lachovi, ktorý do 30.4.2021 vykonával aj funkciu zástupcu 
primátora mesta, za jeho prácu a aktivitu pri riadení úloh súvisiacich s pandemickou 
situáciou v súvislosti s ochorením COVID – 19 a riadenia antigénového testovania mesta 
Rožňava 
 
 Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

 
 

 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

 
 

 

 

 
Komisia ochrany verejného poriadku   

Komisia sociálna, zdravotná a 
bytová 

  

Komisia vzdelávania a mládeže   



Komisia kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky 

  

Komisia športu   

 


