
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 25. 03. 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  31. marca  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. Hlavný kontrolór mesta Rožňava – návrh na určenie pracovného úväzku na nové volebné obdobie 
6. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
7. VZN mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia .. - návrh 
8. VZN mesta Rožňava o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Rožňava 
9. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií 

na roky  2022- 2024 
10. Návrh – schválenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2022 úverom 

 11.  Majetkoprávne záležitosti: 
1. S. Blahuta a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
2. DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. – zverejnenie zámeru predaja pozemku  
3. Mgr. S Ďurán a manželka  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
4. G. Grecmacher -   zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
5. M. Hlivák a manželka  – zverejnenie zámeru predaja pozemku 
6. I. Holečko a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku  
7. J. Pethó a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
8. A. Rézmúves a manželka – zverejnenie zámeru predaja, resp. prenájmu pozemkov mesta 
9. WISCONSULT s.r.o. – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
10. VERTIKAL SOLID s.r.o. G. Grecmacher, K. Višňovská – zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta Rožňava 
11. M. Dorkin – zverejnenie zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava 
12. Klub horských športov KRAS – zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta  
13. Kaufland v.o.s.  zverejnenie zámeru výpožičky a prenájmu pozemku 
14. Košický samosprávny kraj – predaj budovy vo vlastníctve mesta 
15. M. Mihalik a manželka  -  predaj pozemku mesta 
16. Predaj pozemkov mesta na Ul. Františky Andrássyovej 
17. Mgr. P. Suchár -  – predaj  pozemku mesta 

          18.  G. Tokoli  – predaj pozemku mesta 
          19. GENTLEM&N´s s.r.o. – prenájom pozemkov mesta Rožňava 
          20.  Slovenská správa ciest – bezodplatné nadobudnutie pozemkov do majetku mesta 
          21.  S. Ďurán a M. Ďuránová – zmena uznesenia MZ č. 151/2021 
          22.  I. Motyková – zmena uznesenia MZ č. 120/2021 
          
 
 



 
          23.  J. Junger – zmena uznesenia MZ č. 72/2021 
          24.  A: Szóllós a manželka – návrh na zmenu uznesenia MZ č. 9/2022 
          25.  Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 120/2020 
          26. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2021 
          27. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu-Schoppera 25,   
                 Rožňava - prevzatie zmluvného záväzku mestom Rožňava 
 12.   Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava, Pionierov 8, Rožňava – žiadosť o súhlas so  
          zaradením Súkromnej školskej jedálne, Pionierov 10, Rožňava 
 13.   Výmena člena Obecnej školskej rady v Rožňave – za zriaďovateľa 
 14.   Zaradenie Špeciálnej materskej školy, Zeleného stromu 12, Rožňava, ako organizačnej zložky  
          a Výdajnej školskej jedálne, Zeleného stromu 12, Rožňava, ako súčasť Spojenej školy  
          internátnej,   Zeleného stromu 8, Rožňava do siete škôl a školských zariadení SR – žiadosť o  
          stanovisko 
 15.    Návrh na zrušenie bodu 2 ukladacej časti uznesenia MZ č. 100/2021 zo dňa 23. 09. 2021 
 16.    Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011  
 17.    Informatívna správa o vydaných rozhodnutiach o povolení zvláštneho užívania miestnych  
           komunikácií na území mesta Rožňava 
 18.    Informatívna správa o vydaných súhlasoch k prekopávkam miestnych komunikácií a verejných  
           priestranstiev na pozemkoch vo vlastníctve mesta Rožňava 
  19.   Informatívna správa o výrubových konaniach za rok 2021 na území mesta Rožňava 
  20.   Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a  spolufinancovanie tejto žiadosti – Výstavba  
           a rekonštrukcie parkovísk v meste Rožňava 
  21.   Materiály hlavnej kontrolórky   
           1. Správa z kontroly čerpania rozpočtu mesta Rožňava – položky služby: BOZP, PO, CO za roky  
                2020 a  2021 
  22.   Podnety pre hlavnú kontrolórku 
  23.   Diskusia 
  24.   Záver 
 
 
 
 

Michal  D o m i k    
      primátor mesta 

 
 
 
 

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. 
     
     
 
 
 

 
 



 
 
 


