
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 09.12.2020 

 

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  17. decembra 2020 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. VZN o kronike mesta Rožňava – návrh 
6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava vrátane RO a PO MsD Actores na rok 2020 
7. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2021 
8. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2021 
9. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2021 
10. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2020 a za 

dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán 
11. Majetkoprávne záležitosti: 

1. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, K. Schoppera 25, 
Rožňava -  uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve a zriadenie vecného bremena na pozemok 
mesta Rožňava 

2. Agáta Focková, Mierova 20, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 
3. Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava – prenájom pozemku mesta 
4. Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh na majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
5. Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – Jánova chata 
6. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie  majetku mesta do správy 

12. Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava – Rožňavský edukačný klaster – Učitelia pre 21. 
storočie 

13. Technické služby mesta Rožňava – zníženie rezervného fondu 
14. Olympijský klub GEMER, Edelényska 3, 048 01 – žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových 

priestorov, miestnosť č. 2 – budova OKC 
15. Materiály hlavnej kontrolórky 

1. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 
2019 

2. Preverenie podnetu poslanca Ing. Ondreja Bolačeka 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej 

kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2021 
16. Podnety pre hlavnú kontrolórku 
17. Diskusia 
18. Záver 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  je každý povinný  počas konania 
zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné: 
- Zasadnutia MZ sa zúčastniť  v ochrannom rúšku 
- Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho 

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

 
 
 
 
 
 
 

Michal  D o m i k    
     primátor mesta 

 


