
Primátor  mesta 
R o ž ň a v a 
        V Rožňave,  dňa 26.2.2021 

 

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  04. marca 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. Harmonogram zasadnutí  orgánov mesta Rožňava v roku 2021 
6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh 
7. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmenu 
8. Majetkoprávne záležitosti: 

1. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, K. Schoppera 25, 
Rožňava  uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve 

2. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu Schoppera 25, 
Rožňava – doplnenie uznesenia č. MZ č. 160/2020 

3. Jaroslav Florek a manželka Margita Floreková, Kúpeľná 13, Rožňava  - zverejnenie zámeru 
predaja pozemku mesta 

4. Jozef Orosz, Ul. Jána Brocku č. 22, Rožňava  zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 
5. Agáta Focková, Mierova 20, Rožňava – prenájom pozemku mesta 
6. Ing. P.Fábián – návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami 
7. TSM Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku do správy mesta 
8. Vyňatie majetku zo správy TSM Rožňava a protokolárne odovzdanie majetku do správy 

Odpadových služieb mesta Rožňava 
9. Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava – protokolárne odovzdanie 

majetku mesta do správy 
10. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – prehodnotenie podmienok 

uzatvorenia zmluvného vzťahu 
9. Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava  na obdobie 2021 – 2026 s výhľadom do roku 2030 
10. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR – zaradenie Elokovaného pracoviska 

Jablonov nad Turňou č. 229, Elokovaného pracoviska Hrhov č. 46, Elokovaného pracoviska 
Československej armády 31, Plešivec, Elokovaného pracoviska Akademika Hronca 100/A, 
Rožňava, Elokovaného pracoviska Zakarpatská 12, Rožňava, Elokovaného pracoviska 
Kozmonautov 2, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy Akademika Hronca 3490/9B 

11. Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Reformovaného 
cirkevného zboru v Rožňave so sídlom Ul. Kozmonautov 2, Rožňava 

12. OK GEMER, Edelényska 3, 048 01 Rožňava – žiadosť o bezplatné poskytnutie nebytových 
priestorov miestnosti č. 2 – budova OKC – konečné schválenie 

13. Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava – krátkodobá výpožička 
nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m.č. 12 – zverejnenie zámeru 

14. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2020 



15. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2021 
16. Vlajka pre Tibet – návrh na zapojenie sa do medzinárodnej kampane 
17. Materiály hlavnej kontrolórky 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2020 
2. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 

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 ochrannom rúšku, respirátore bez výdychového ventilu, 

šále alebo šatke 
- 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 
- Zasadnutia MZ sa môže zúčastniť len osoba, ktorá sa preukáže negatívnym 

výsledkom RT – PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 
dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID – 19 a má o jeho prekonaní 
doklad nie starší ako 3 mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu 
COVID – 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 
alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje 
vykonanie testu na ochorenie COVID - 19 

 
 
 
 
 

 
Michal  D o m i k    

     primátor mesta 
  
 
 
 


