
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a  
 
                                                                                                    V Rožňave,  dňa 03.03.2020 

 

 

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  12. marca 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.  Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – voľba člena  
6.  VZN o správe a prevádzke pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na doplnenie 
7. 
 
8. 

 VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny 
a doplnenie 
Zásady na určovanie výšky nájomného – návrh na zmenu 

9.   Majetkoprávne záležitosti: 
 1. NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, Rožňava – predaj pozemku mesta 
 2. Alexander Richter – priamy predaj pozemku mesta 
 3. Ing. E. Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260  – predaj pozemkov mesta 

 

 4. Š. Gono a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
 5. Margita. Legnárová, Ernesta Rótha 553/51, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta 
 6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Ladislav Matyi, Zakarpatská 14, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Jozef Orosz, J. Brocku 22, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 
Ladislav Takáč, M. Kukučína 1, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
REŠPED trans, s.r.o., Jablonov nad Turňou 64 – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny 
pozemkov v k.ú. Rožňava 
M. Ugorčáková a J. Majorošová – darovanie nehnuteľnosti do majetku mesta 
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 179/2016 zo dňa 29.09.2016 
Analýza právnej formy spoločnosti na zber a nakladanie s komunálnym odpadom 
Uznesenie MZ č. 227/2019 – právne stanovisko 

10.  Zníženie rezervného fondu MsD Actores Rožňava 

11.  Zníženie rezervného fondu TSM Rožňava 
12.  Odpis zmarenej investície – „ Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ 
13.  Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich 

novom funkčnom období 2020 - 2024 
14.  Materiály hlavnej kontrolórky 
 1. Kontrola vedenia kroniky mesta Rožňava  
 2.     Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 

zo dňa 21.5.2012 vrátane dodatkov – rok 2019 
 



                                                                                             
 
 
 
 
 

 Michal  D o m i k    
     primátor mesta 

15.  Podnety pre hlavnú kontrolórku 

16.  Diskusia 

17. 
. 

 Záver  


