Primátor mesta
Rožňava

V Rožňave, dňa 20.02.2019

Pozvánka
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 28. februára 2019 o 09.00 hodine
do rokovacej miestnosti MZ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi –
návrh na zmenu a doplnenie
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na
zmeny
VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
VZN o kronike mesta – návrh na zmeny
VZN mesta Rožňava o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10,
Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B,
Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska Akademika Hronca 100/9A, Rožňava
ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava –
návrh
Voľba člena Komisie ochrany verejného poriadku a Komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na
zmenu a doplnenie
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave – náplň
práce – návrh
Komisia športu MZ v Rožňave – náplň práce – návrh
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na
doplnenie
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou - návrh

15.
16.
17.
18.
19.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
20.
21.
22.
23.

Dodatok č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
Rožňava – návrh
Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 27.9.2018 do
31.12.2018
Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 182/2013 bod 4. zo dňa
27.6.2013 – návrh
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2018
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
Majetkoprávne záležitosti
Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava – priamy predaj prebytočného
majetku mesta
Košický samosprávny kraj .- priamy predaj pozemkov mesta
M. Kováč , Okružná 22 Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemkov mesta
Ing. M. Šoltés a manželka, Edelényska 44, Rožňava – zverejnenie zámeru
priameho predaja pozemkov mesta
VARY s.r.o., Šafárikova 91 Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
M. Pampurík – zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností v k.ú. Rožňava
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – kúpa pozemkov do
majetku mesta
HorMix, s.r.o., - zverejnenie zámeru priameho prenájmu miesta na osadenie
reklamného zariadenia
Kapa – press spol. s r.o. – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 65/2016 zo dňa 28.04.2016
E. Piaterová – zrušenie časti uznesenia MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017
Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava
Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do
správy
Základná umelecká škola – odňatie budovy zo správy
Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018
Plán činnosti Mestskej polície v Rožňave na rok 2019
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – plán činnosti na rok 2019
Výzva MV SR na predkladanie žiadosti o NFP zameraná : na zlepšenie formy
bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania a na
podporu zlepšenia prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre – výstavbu nových
komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK

24.
1.
2.
3.
4.

Materiály hlavnej kontrolórky
Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách za roky 2016 – 2017 v Základnej škole Jura Hronca,
Zakarpatská 12 Rožňava
Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách za roky 2016 – 2017 v Základnej škole Pionierov 1
v Rožňave
Správa z kontroly ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava – položky
daň za psa za roky 2016 – 2017
Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017

5.
6.
7.
8.
9.
10.
25.
26.
27.
28.

Kontrola splnenia prijatých opatrení na likvidáciu straty z podnikateľskej činnosti
v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej
kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej
kontrolórky mesta za rok 2018
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
Správa z preverenia skutočností, ktoré boli uvedené v liste občanov zo dňa
14.11.2018
Vyhlásenie novozvolených poslancov k Etickému kódexu voleného predstaviteľa
samosprávy
Podnety pre hlavnú kontrolórku
Otázky poslancov
Diskusia poslancov
Záver

Bod: Diskusia občanov
sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

Michal D o m i k
primátor mesta

