
 

Primátor  mesta 
R o ž ň a v a  

  
                                                                                                     V Rožňave,  dňa  18.04.2019 

  
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  25. apríla 2019 o 09.00 hodine 
                                                    do spoločenskej sály MsÚ 
 
 
Program: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
3.  Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu 
4.  Náplň práce Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ - zmena 
5.  VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby – návrh na zmeny a doplnenie 
6.  Správa z vykonania inventarizácie za rok 2018 
7.  Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava  v  roku 2019  

pre športové  kluby,  kultúrne,  mládežnícke, spoločenské   a sociálne  organizácie  
a  združenia  pri  školách 

8.  Majetkoprávne záležitosti: 
 1. Ing. Róbert Anna – priamy predaj pozemku mesta 
 2. Emil Kuchta – priamy predaj pozemku mesta 
 3. Alexander Rézmúves, Krátka 7, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 4. DoFe, s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta  
 5. Jozef Orosz – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta  
 6. Kapa – press spol. s r.o. – priamy prenájom pozemkov mesta 
 7. Kúpa nehnuteľností do majetku mesta  
 8. Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov – „ Reštaurácia Tri 

ruže“ 
 9. Centrum právnej pomoci, Nám. slobody 12, 810 05 Bratislava – krátkodobá 

výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave 
 10. Predĺženie platnosti zmluvy so spoločnosťou ENVILAW s.r.o. 
 11. TSM Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku do správy 
 12. Možnosti rekonštrukcie zimného štadióna a kúpaliska 
9.  Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 
10.  Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018 
11.  Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018 
12.  Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2019 



13.  Akčný plán rozvoja mesta Rožňava na obdobie  2018 - 2019 
14.  Materiály hlavnej kontrolórky 
 1. Petícia proti projektu Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania a proti 

výstavbe komunitného centra na Krátkej a Kúpeľnej ulici v Rožňave 
 2. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách a Zásad 

upravujúcich pracovné cesty a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách 
v Základnej škole Zlatá č.2 v Rožňave za obdobie rokov 2017 - 2018 

15.  Podnety pre hlavnú kontrolórku 

16.  Otázky poslancov  
17.  Interpelácie poslancov 
18.  Záver  
  
 
 
 
 
Bod:  Diskusia občanov  
sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.                                                                                            
 

 
 
 
 
 
Michal   D o m i k   

                                                                                                  primátor mesta 
 


