
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 25.6.2021 

 

 

 

 

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  01. júla 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. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie 
6. VZN o Mestskej polícii Rožňava – návrh 
7. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmenu 
8. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových 

organizácií  a príspevkových organizácií na rok 2021 
9. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2021 pre kultúrne, 

mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách 
10. Prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 pre športové kluby 
11. Návrh na zníženie počtu poslancov MZ v Rožňave vo volebnom období 2022- 2026 so 

zachovaním počtu volebných obvodov 
12. Návrh na zmenu Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2021 - 2022 
13. Majetkoprávne záležitosti: 

1. Slavomír Blahuta a manželka Mgr. Miroslava Blahutová, Čierny potok č.9 – zverejnenie 
zámeru predaja pozemku mesta 

2. JUDr. Peter Gallo a manželka MUDr. Monika Gallová, Ul. 9. mája č.1, 048 01 Rožňava – 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 

3. HECORP, s.r.o. Tornaľa – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
4. Jozef Junger, Tichá 6, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Rožňava 
5. Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Jenisejská 67, 040 01 Košice – 

zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 
6. Bc. Peter Szarka, Okružná 4, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 
7. Margaréta Hacsková, J.A. Komenského 10, Rožňava – kúpa pozemkov do majetku mesta 
8. Ing. Ján Lišuch, Sládkovičova 581, Gemerská Poloma – kúpa pozemku do majetku mesta 
9. Druživa, o.z., Betliarska 2, Rožňava – zverejnenie zámeru výpožičky pozemkov mesta 
10. Jaroslav Florek a manželka Margita Floreková, Kúpeľná 13, Rožňava – zmena uznesenia MZ 

č. 8/2021 zo dňa 04.03.2021 
11. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
12. ZUŠ -  výpožička nebytových priestorov ZŠ akad. Jura Hronca 

14. Výmena člena Rady školy pri SŠ Komenského 5, 048 01 Rožňava – za zriaďovateľa 



15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „ Zvýšenie zamestnanosti 
a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej 
služby v Rožňave“ 

16. Mesto Rožňava, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a MK, Šafárikova 29 – schválenie postupu pri spracovaní 
návrhu zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Rožňava 

17. Mesto Rožňava, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a MK, Šafárikova 29 – schválenie postupu pri 
spracovaní návrhu zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Rožňava 

18. Podnety pre hlavnú kontrolórku 
19. Diskusia 
20. 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 rúšku, alebo v respirátore bez výdychového ventilu, ak 
sú ľudia v blízkosti 5m 

- Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho 
respiračného ochorenia 

- Prísny zákaz  podávania 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. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Michal  D o m i k    

     primátor mesta 


