
 
 
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 17.09.2021 
 

 
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  23. septembra 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. Komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionármi mesta – informačná 

správa 
6. Komisia na ochranu verejného poriadku  MZ v Rožňave – voľba člena 
7. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri  MZ 

v Rožňave  - návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu a voľba nového predsedu a 
podpredsedu 

8. VZN mesta Rožňava o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava 
v určených dňoch v roku 2022 - návrh 

9. Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP – 
protest prokurátora 

10. Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie 
rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2021 

11. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových 
organizácií  a príspevkových organizácií na rok 2021 

12. Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022 
13. Návrh na schválenie Zásad participatívneho rozpočtu 
14. Majetkoprávne záležitosti: 

1. Jaroslav Florek a manželka  Margita Floreková, Kúpeľná 13, Rožňava – predaj pozemku 
mesta 

2. Zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta v lokalite IBV Za tehelňou v Rožňave 
3. Lýdia Boldiová, J. A. Komenského 18, Rožňava – ponuka na odkúpenie rodinného domu 

s pozemkami do majetku mesta 
4. ISOWOOD s.r.o., Nadabula č. 232 – výmaz vecného bremena z listu vlastníctva 
5. MFK Rožňava, Štítnická 64, Rožňava  – žiadosť o prenájom nehnuteľností – futbalových 

ihrísk 
6. Druživa, o.z., Betliarska 2, Rožňava – výpožička pozemkov mesta 
7. Andrej Kašai Globynet, Mierová 51, Nižná Slaná – prenájom stožiara za účelom zriadenia 

internetového pripojenia – zverejnenie zámeru prenájmu kovového stožiara a prenájmu 
pozemku 

8. Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov 
užívaných TIC Rožňava 

9. Odpadové služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
10. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
11. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 11/2021 zo dňa 4.3.2021 

 15.  Memorandum o zámere spolupráce pri zabezpečení vzdelávacích výsledkov a klímy základných  
        škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – medzinárodný program Teach for Slovakia 
 16.  FIN.M.O.S., a.s. – investícia do siete verejného osvetlenia – Rekonštrukcia časti verejného na      

Ulici edelényskej – vnútroblok Rv a doplnenie verejného osvetlenia na Ulici dúhovej - parkovisko 



 19. Podnety pre hlavnú kontrolórku 
 20. Diskusia 
 21. Záver 

 
 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  je každý povinný  počas konania 
zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné: 
 

- Zasadnutia MZ sa zúčastniť len v respirátoroch 
- Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho 

respiračného ochorenia 
- Prísny zákaz  podávania rúk 
- Dezinfekcia 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. 
    Prípadná zmena spôsobu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave bude včas zverejnená. 
     
 
 
 

 
 
 

 
Michal  D o m i k    

     primátor mesta 

 
 
 
 
17. Správa o činnosti mestskej polície Rožňava za 1. polrok 2021 
18. Materiály hlavnej kontrolórky   

                1. Kontrola dodržiavania rozpočtu mesta Rožňava za rok 2019 – kapitálové výdavky 

                2. Kontrola dodržiavania Smernice pre poskytovanie príspevku na rekreáciu za rok 2020 – kontrolovaný  

                    subjekt mesto Rožňava 

                3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta ta I. polrok 2021  


