
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 12. 08. 2021

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Môžem?  Takže  vážení  poslanci  mestského  zastupiteľstva,  vážení  prítomní.  Podľa  §  12 
Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov otváram 27. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v Rožňave v tomto volebnom 
období,  ktoré  sa  koná  v termíne  mimo  schváleného  harmonogramu  zasadnutí.  Vítam  na 
diaľku poslancov mestského zastupiteľstva,  hlavnú kontrolórku mesta,  náčelníka  mestskej 
polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, 
konateľov obchodných spoločností, zamestnankyňu poverenú za zastupovanie prednostku a 
vedúcich  odborov  mestského  úradu.  Zároveň  vediem  toto  zasadnutie  ja  ako  zástupca 
primátora z dôvodu, že pán primátor má dnes dovolenku. V súlade s ustanovením § 30f ods. 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z 
dôvodu  opatrení  v  súvislosti   s  ochorením  COVID  –  19  sa  rokovanie  Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostried... prostredníctvom videokonferencie.
    Z uvedeného rokovania sa vyhotoví  obrazovo – zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín  po 
ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mesta a do piatich dní po ukončení rokovania 
v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta.
    Obrazovo a zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek 
bezodkladne  sprístupní  po  skončení  rokovania.  Konštatujem,  že  poslanci  MZ  boli  na 
zasadnutie písomne a včas pozvaní. 
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 12, teda MZ je spôsobené, spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Kelecsényi, pán poslanec Mihók, pán 
poslanec Bolaček a pán poslanec Burdiga. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca 
Deménya a pána poslanca Polláka. 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 
zasadnutia  mestského  zastupiteľstva,  ďalej  dozerajú  na  hlasovanie.  Povinnosťou 
predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho 
zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané 
námietky pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané rozhodne o nich mestské 
zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení a prednesení overovateľmi. Oznamujem, že doslovný 
prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 01. 07. 2021 bol podpísaný 
overovateľmi,  pánom  primátorom  a zamestnankyňou  poverenou  zastupovaním  pani 
prednostky MsÚ.

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedený 
v pozvánke.  Hlasujeme o bodoch  návrhu  programu  zverejneného  na  úradnej  tabuli 
a webovom sídle mesta v súlade §5 ods. 5 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave  v zmysle,  ktorého  program  rokovania  nemožno  meniť  ani  doplniť  ak  ide 
o zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  slávnostného  charakteru  resp.  zvolaného  mimo 



schválený harmonogram. Takže dávam hlasovať o programe,  ktorý bol  zverejnený a ktorý 
vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte.
Kto je za? Evidujem 10-tich.  11.  Poprosím pani doktorku Jakobejovú, aby oznámila,  keď 
máme spočítané hlasy.

p. JUDr. Judita Jakobejová
Áno mám. Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne.  Môžete  dať ruky späť.  Teraz  dávam hlasovať,  kto je  proti?  Neevidujem 
nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Tiež neevidujem nikoho. 
Za program ste  boli  11-ti,  proti  nebol  nikto  a nikto  sa  ani  nezdržal  hlasovania  ktoré  je 
viditeľné na obrazovke. 

V  súlade  s  ustanovením  §  5  ods.  8  Rokovacieho  poriadku  Mestského  zastupiteľstva 
v Rožňave stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sú podnety poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta.  Stále body 
rokovania   sa  nezaraďujú  na  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  mimo  schváleného 
harmonogramu zasadnutí a ustanovujúceho zasadnutia. Informatívne správy a odpovede na 
otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania.
Návrh  ostatných  bodov programu a  ich  poradie  predkladá  primátor  na  základe  vlastných 
návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.

Teraz môžeme pristúpiť k     bodu č. 2, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava   
o     zabezpečení  stravovania  v     zariadení  školského  stravovania  v     zriaďovateľskej  pôsobnosti   
mesta – návrh na zmeny
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem nikoho prihláseného do diskusie. 
Takže uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave sa 
uznieslo  na  zmenách  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Rožňava  o  zabezpečení 
stravovania v zariadení školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v § 4 ods. 
2 a ods. 6 a prílohách č. 1 a č. 2 podľa predloženého návrhu a ukladá úplné  znenie VZN 
uverejniť   na  úradnej  tabuli  a  webovom sídle  mesta.  Nech sa  páči  páni  poslanci  kto  je 
a takéto znenie. Hlasujte. Všetci 12-ti poslanci sú podľa tohto za. Pani doktorka Jakobejová 
máme?

p. JUDr. Judita Jakobejová
Áno, mám poznačené hlasovanie. Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  pekne.  Môžete  sa  odhlásiť.  Len  pre  poriadok  dám  hlasovať.  Je  niekto  proti? 
Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Tak isto neevidujem nikoho. 
Konštatujem, že z 12-tich prítomných poslancov 12 hlasovalo za a teda sme materiál schválili 
tak, ako bol predložený.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s a   u z n i e s l o
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o zabezpečení 
stravovania v zariadení školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v § 
4 ods. 2 a ods. 6 a prílohách č. 1 a č. 2 podľa predloženého návrhu,



u k l a d á
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Z: zamestnanec poverený zastupovaním prednostu MsÚ
T: do 16. 8. 2021

Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem 
Vám všetkým pekný zvyšok dňa a tak isto ešte príjemný zvyšok prázdnin a leta. Ďakujem a 
dovidenia.

Mgr. Alžbeta  T a m á s o v á Mgr. Michal  D r e n g u b i a k
zamestnanec poverený zastupovaním prednostu zástupca primátora

O v e r o v a t e l i a

Miroslav D e m é n y Ing. Filip P o l l á k 
poslanec MZ poslanec MZ


