
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 26.09.2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave – zmena člena 
  
 
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 

oznámenie p. Mgr. Zsolta Buzu o vzdaní sa 
členstva v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MZ v Rožňave k 30.06.2019 

v o l í 

za člena v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MZ  p. ................... dňom .................... 

 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MZ v Rožňave dňa 9.9.2019 
 
 
 

Vypracoval: 
JUDr. Judita Jakobejová 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Súhlas navrhovaného 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 
Legislatívne východiská: § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom 

znení 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Nároky 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.,  

   Uznesením MZ č. 9/2019 bol zvolený za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ 
v Rožňave Mgr. Zsolt Buza. 

     Listom zo dňa 6.6.2019, doručeného podateľni Mestského úradu v Rožňave osobne, sa Mgr. 
Zsolt Buza vzdal členstva v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MZ v Rožňave ku dňu 
30.06.2019 z dôvodu zmeny pôsobenia. 

       Dňa 27.8.2019 bol zástupcom primátora Ing. Jána Lachom podaný návrh na člena komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej v osobe Mgr.  Csabu Simona. 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 9.9.2019 Komisia odporúča zvoliť za člena 
komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
Mgr. Csabu Simona 

Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

-  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

 -  
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Mesto Rožňava 
Ing. Ján Lach, zástupca primátora mesta 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
 
 
 
Vec: Odôvodnenie a súhlas na miesto člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v 
Rožňave  
 
 
 Oznamujem Vám, že dolu uvedený Mgr. Csaba Simon, trvale bytom v Rožňave sa 
zaujímam o uvoľnené miesto člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave, 
z dôvodu oslovenia z vedenia nášho mesta v zastúpení pána zástupcu primátora mesta Ing. Jána 
Lacha.  

Vo volebnom období 2014 až 2018 som bol členom tejto komisie. Mám skúsenosti aj 
z úrovne Košického Samosprávneho Kraja ako člen komisie sociálnej KSK vo volebnom období 
2013 až 2017. Pracovné skúsenosti mám z pozície štátneho zamestnanca ÚPSVaR Rožňava, ako 
správca pohľadávok štátu, kde sa stretávam s občanmi väčšinou zo sociálne znevýhodnených 
vrstiev rožňavského okresu pri riešení ich pozdĺžností voči štátu. Ako presbyter reformovanej 
cirkvi v Rožňave podporujem charitatívne aktivity pre odkázaných ľudí na pomoc iných.   
Mojimi názormi, pripomienkami a aj prípadnými návrhmi by som chcel k prispieť zlepšeniu 
v oblasti sociálnej, zdravotnej a bytovej v rámci miestnej samosprávy na území nášho mesta. 
 
 Súhlasím s mojim menovaním na pozíciu člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MZ v Rožňave a zároveň aj so spracovaním mojich osobných údajov. 
 
 S pozdravom 
 
            
            Mgr. Csaba Simon 
 
 
 
                                                                                                          V Rožňave dňa  26.08.2019 
 
Mgr. Csaba Simon, 
adresa: ………………… 
tel.:.................................. 
e-mail.: ........................... 
 
 
 
 
 


