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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

A/ s c h v a ľ u j e  
 
zriadenie vecného bremena spočívajúce v strpení 
vodovodného potrubia v rámci stavby „ Rožňava 
baňa – vodovod „ na pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 
parc.č. KN C 4415/2 v prospech Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice 
alt.1., za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta s tým, že všetky náklady spojené 
so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ 
alt.2., bezodplatne v zmysle bodu ( 6 ) § 15a Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta 
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena  
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 20 dní od schválenia MZ 
 
B/ n e s c h v a ľ u j e  
 

 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského č.50 
Košice 
- zriadenie vecného bremena na pozemok mesta  
 
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského č.50 Košice,  
žiadosťou zo dňa 20.06.2011 požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta.  
 Ide o pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 4415/2 zast.plocha o výmere 6253 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č.3001. 
 Na tomto pozemku bola uložená líniová stavba „ Rožňava baňa – vodovod “   a to 
Vodovodný rad – PE DN 110 dĺžky 241,0 m. 

V žiadosti uvádzajú, že na žiadosť mesta VVS, a.s. závod Rožňava prevzala do svojej 
správy časť vodovodného potrubia Rožňava baňa, ktorá bola značne poruchová. Daná 
skutočnosť vyvolala v ich neprospech realizáciu rekonštrukcie poruchovej časti vodovodnej 
siete. Pri riešení uvedených problémov pristupovali ústretovo a finančné prostriedky pre dané 
investície boli problematicky presúvané z iných investícií. 

Ďalej uvádzajú, že niektoré vložené finančné prostriedky sa nikdy nevrátia, ale VVS 
a.s. ich vo verejnom záujme buduje. 

Z uvedených dôvodov žiadajú o zriadenie vecného bremena bezodplatne. 
Vecné bremeno bude spočívať v strpení stavby vodovodu na pozemku mesta. 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 

komunikácií pri MZ v Rožňave   na svojom zasadnutí dňa  14.9.2011 odporučila zriadenie 
vecného bremena za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ Rožňava 
na svojom zasadnutí dňa 19.9.2011 neodporučila MZ v Rožňave schváliť zriadenie vecného 
bremena bezodplatne, ale trvá na svojom pôvodnom návrhu za odplatu v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta. 
 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí  dňa 3.10.2011 uznesením 
č.259/2011 stiahlo z programu rokovania tento materiál.  
 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 27.10.2011 uznesením 
č.332/2011 schválilo doplnenie ustanovenia § 15a ods.6 Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta o nasledovný text: z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, najmä ak sa jedná 
o podiel v spoločnosti, ktorá má byť oprávneným z vecného bremena, alebo ak je to s 
prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu v záujme mesta, za podmienok 
schválených mestským zastupiteľstvom. 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií pri MZ v Rožňave   na svojom zasadnutí dňa 1.12.2011 prerokovala tento 
materiál a  trvá na svojom pôvodnom stanovisku, t.j. odporučila zriadenie vecného bremena 
za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ Rožňava 
na svojom zasadnutí dňa 5.12.2011 neprijala uznesenie k predloženému materiálu. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2012 uznesením 
č.439/2011 neprijalo  uznesenie k tomuto materiálu. 

  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 26.1.2012 ako aj dňa 
23.02.2012 stiahlo z programu rokovanie tento materiál. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 


