Primátor mesta
Rožňava

V Rožňave, dňa 20.03.2019

Pozvánka
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 28. marca 2019 o 09.00 hodine
do rokovacej miestnosti MZ

Program:
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3.
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2.
3.
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6.
7.

Otvorenie
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Rožňava – návrh
Štatút mesta Rožňava – návrh
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie poslanecký návrh Ing. Karola Kováča
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie
Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2019 – 2021
Návrh na prehodnotenie Zásad participatívneho rozpočtu a Štatútu PR v meste
Rožňava
Návrh na schválenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2019 úverom
Rokovací poriadok MZ v Rožňave – zmena časti III., § 14 – poslanecký návrh
Mgr. Matúša Bischofa
Voľba členov názvoslovnej komisie MZ v Rožňave ako komisie „ ad hoc“
Majetkoprávne záležitosti
Ladislav Jankó, Edelényska č. 5, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice – priamy predaj
pozemkov mesta
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – priamy predaj pozemkov mesta
Alexander Rézmúves, Krátka 7, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
VARY s.r.o., Šafárikova 91 Rožňava - priamy predaj pozemku mesta
Ladislav Takáč, M. Kukučína 1, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
Ľubomír Takáč, J. Brocku č.1734/4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho

8.
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16.
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18.
19.
20.
21.

predaja pozemkov mesta
Vyňatie budovy zo zoznamu prebytočného majetku mesta
Olívia Rézmúvesová, Krátka 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemku mesta
Obchodná verejná súťaž na predaj ohraničenia hracej plochy – cenová ponuka
Predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15 – krátkodobá
výpožička nebytového priestoru v OKC č.12
Zmena ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 17/2019 zo dňa 28.2.2019 v
časti vypracovanie koncepcie školstva
Program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016- 2020
Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok
2019
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené
obce Slovenska
Podnety pre hlavnú kontrolórku
Otázky poslancov
Diskusia poslancov
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

