
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 28.10.2021 
 
 

 
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  04. novembra 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 finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave 
6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na doplnenie 
7. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových  

         a príspevkovej organizácie na rok 2021 
  8.    Majetkoprávne záležitosti: 

1. Alexandra Tóth a Zoltán  Tóth, Nadabula 76 – predaj pozemku mesta Rožňava 
2. Slavomír Ďurán a M. Ďuránová, Kyjevská 1, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 

pozemku mesta Rožňava 
3. Ing. Klaudia Gallová, Útulná 21, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov 

mesta Rožňava 
4. Irena Motyková, Nadabula 208 – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava 
5. Tomáš  Perlaki, Jarná 3, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

Rožňava 
6. Ing. Miloš Zagiba, Sama Czabana 6, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta Rožňava 
7. Tunde Zimanová,  Hámossyho 185, Brzotín – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Rožňava 
8. Jakub Ilašenko, Rožňavské Bystré 16, 049 31 – uzatvorenie nájomnej zmluvy  
9. MFK Rožňava – prenájom nehnuteľností – futbalových ihrísk – konečné schválenie 

       10.    ISOWOOD s.r.o., Nadabula č. 232 – výmaz vecného bremena z listu vlastníctva 
       11.    Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
   9.    Centrum právnej pomoci – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC    
           v Rožňave, m. č. 12 – zverejnenie zámeru 
  10.   Olympijský klub GEMER – žiadosť o predĺženie bezplatného poskytnutia nebytových   
           priestorov, miestnosť č. 5 – 6 budova OKC 
  11.   Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a so spolufinancovaním žiadosti     
           – Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla Actores 
  12.   Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie  
           Žiadosti – MŠ Ernesta Rótha 4 – Zníženie energetickej náročnosti budovy – Rožňava 
  13.   Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie  
          žiadosti – Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá – Rožňava 
 
 
 



 
14.  Materiály hlavnej kontrolórky   
        1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zásad používania služobných motorových vozidiel –  
             kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2019 – 2020 
15. Podnety pre hlavnú kontrolórku 
16. Diskusia 
17. Záver 
 
 
 
 
 

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 
- 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. 
     
 
 
 

 
 
 

 
Michal  D o m i k    

     primátor mesta 


