
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 11. 05. 2022 
 

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  19. mája  2022 o 09.00 hod.  

                                                                do spoločenskej sály MsÚ 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Otázky a podnety občanov 
3. Interpelácie poslancov 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
5. Správa komisie z otvárania obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra 

mesta Rožňava 
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
7. Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
8. Všeobecne záväzné nariadenie  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta 

Rožňava v určených dňoch v roku 2023 – návrh 
9. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom 

mesta – návrh na zmenu a doplnenie 
10. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmenu 
11. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a PO k 31. 12. 2021 
12. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 pre kultúrne, 

mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácia a združenia pri školách 
13. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 pre športové kluby 

 14.  Majetkoprávne záležitosti: 
1. Mgr. Blažej  Ďurán  a manželka, Rožňava  – predaj pozemku mesta 
2. Vladimír Judiak, Rožňava  – predaj pozemku mesta pod postavenou garážou 
3. Predaj pozemkov – ul. F. Andrássyovej 
4. WISCONSULT s.r.o., Rožňava – predaj pozemku mesta 
5. Mgr. Tomáš Brincko, Rožňava – predaj a zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta  
6. Gabriel  Grecmacher, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  
7. Ing. Benjamín N. Kovács  a manželka, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
8. Ing. Ján Lach , Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  
9. Ing. Rudolf  Mičuda, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  
10. Erika Nagypálová, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  
11. Peter Szabó a manželka, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
12. Ladislav Takáč, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
13. Imrich Holečko  a manželka, Rožňava - prenájom pozemku mesta 
14. Kaufland Slovenská republika, v. o. s. Bratislava  – výpožička a prenájom pozemku mesta 
15. Eva Číková, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta  
16. MUDr. Greškovič, Plešivec  a Eva Greškovičová, Rožňava  – zverejnenie zámeru prenájmu 

pozemku mesta 
17. Marcela Landoriová , Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 
18. Ing. Karol Kováč a JUDr. Viktória Kerekešová , Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny 

pozemkov 
          
 
 
 



 19.  Klub horských športov KRAS, Rožňava – výpožička pozemku 
           20.  ISOWOOD s.r.o.  Nadabula –  výmaz vecného bremena z listu vlastníctva 
  15.   Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2021 RVTV 
  16.   Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2021 
  17.   Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2021 
  18.   Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. na rok 2022 
  19.   Informačná správa o náhradnej výsadbe zelene v meste Rožňava 
  20.   Podnety pre hlavnú kontrolórku 
  21.   Diskusia 
  22.   Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal  D o m i k    
      primátor mesta 

 
 
 
 
     
     
 
 
 

 
 
 

 
 


