
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 10. 12. 2021 
 
 

 
P o z v á n k a 

       
            V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

z v o l á v a m  
 
 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave   
na deň  16. decembra 2021 o 09. 00 hodine 

                                                                do spoločenskej sály MsÚ 
 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Otázky a podnety občanov 
3. Interpelácie poslancov 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
5. Voľba člena Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave 
6. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2022 
7. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta 
8. Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi MZ v Rožňave Ing. Jánovi Lachovi 
9. Návrh na udelenie ceny mesta Rožňava v roku 2022 
10. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2022 
11. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2021 a za dlhoročnú 

prácu v oblasti športu – návrh 
12. VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie 
13. Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových 

a príspevkovej organizácie na rok 2021 
  14. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2020 
  15. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2022 - 2026 
  16.    Majetkoprávne záležitosti: 

1. MUDr. Jozef Greškovič, Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová, J. Brocku 24, Rožňava – 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

2. PhDr. Želmíra Milická, Tlačiarenská 3, Rožňava a PhDr. Tatiana Tudjová, J. Brocku 26, Rožňava 
– zverejnenie zámeru predaja pozemkov 

3. Eleonóra Lengyelová, Čučmianska dlhá 143, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku 
mesta a zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 

4. Gabriela Kováčová, Južná 21, Rožňava a Aneta Balogová, Slánska 45, Dulova Ves – Vlčie doly 
– zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

5. Ing. Mikuláš Géczi a manželka Mgr. Gita Gécziová, Kasárenská 28, Rožňava – zverejnenie 
zámeru predaja pozemku mesta  

6. Slavomír Ďurán a Martina Ďuránová, Kyjevská 1875/1, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 
pozemkov mesta 

7. Zoltán Zagiba, Hlavná 23, Jovice a Katarína Petrová, Letná 31, Rožňava – zverejnenie zámeru 
predaja pozemku mesta Rožňava 

8. HECORP s.r.o., Štúrova 4, 982 01 Tornaľa – predaj pozemku mesta 
9. Anna Katreniaková, Šafárikova 78, Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava 

 
 
 



10. Tomáš Perlaki, Jarná 3, 048 01 Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava 
11. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu Schoppera 25, 

Rožňava – prevzatie zmluvných záväzkov mestom Rožňava 
          12.  TSM Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
          13.  Protokolárne  odovzdanie  hnuteľného  majetku  do  správy  Základnej školy akademika Jura  
                 Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava 
  17.   Centrum  právnej  pomoci,  Račianska 71,  P.  O.  BOX  18,  Bratislava 15  – krátkodobá výpožička  
           nebytového priestoru v budove OKC   v Rožňave m. č. 12  – konečné schválenie v Rožňave, m. č.  
           12 – zverejnenie zámeru 
  18.   Mesto  v  pohybe OZ,  Edelényska  48,  Rožňava   –   žiadosť  o  vydanie  do  bezplatnej výpožičky  
           minigolfového  ihriska  a  tenisového  kurtu  v   areáli  Kúpaliska  a  Detského ihriska v Rožňave –  
          zverejnenie zámeru 
  19.   Delegovanie    zástupcov    zriaďovateľa   do   Rady  školy  pri  Materskej  škole  Ul.  Kozmonautov  
          1793/4, Rožňava 
  20.  Mestské lesy Rožňava, s.r.o. -  návrh na zvýšenie nájomného na rok 2021 
  21.  Predloženie  žiadosti   o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  a  spolufinancovanie  
          žiadosti  –  Zavedenie  efektívneho  systému  nakladania  s  odpadmi  v  mesta  Rožňava  s  cieľom  
          zvýšenia úrovne miery triedenia odpadkov 
  22.   Materiály hlavnej kontrolórky   
           1. Správa   z   kontroly  dodržiavania  Zásad  pre  používanie  sociálneho  fondu   –   kontrolovaný  
                subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie rok 2020 
            2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a ÚHK na 1. polrok 2022 
  23.   Podnety pre hlavnú kontrolórku 
  24.   Diskusia 
  25.   Záver 
 
 
 
 

Michal  D o m i k    
      primátor mesta 

 
 
 
 
 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  je každý povinný  počas konania 
zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné: 
 

- Zasadnutia MZ sa zúčastniť len v respirátoroch a v režime OP 
- Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho 

respiračného ochorenia 
- Prísny zákaz  podávania rúk 
- Dezinfekcia rúk 
- Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m 

 
   Každá osoba, ktorá sa zúčastní zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave, je povinná 
dodržiavať všetky ostatné platné protiepidemiologické opatrenia. 
    Prípadná zmena spôsobu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave bude včas zverejnená. 
     
 
 
 

 
 
 

 


