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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

A/  s c h v a ľ u j e    

 
priamy prenájom časti pozemkov mesta v k.ú. 
Rožňava, parc.č.KN C 1891/1, 1903/2,1991 
a 1994 ( okruh kotolne K 105)  a časti pozemkov 
mesta v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 2081/54, 
2081/138,   2081/215,   2081/141   a      2081/78 
( okruh kotolne K 106) pre STEFE Rožňava s.r.o. 
so sídlom Páterova 8, Rožňava, podľa § 9a) ods.9 
písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľ 
je investorom líniových stavieb vo verejnom 
záujme s názvom „ Výmena vonkajších rozvodov 
ÚK na okruhu K 105“ a „ Výmena vonkajších 
rozvodov ÚK na okruhu K 106“  na ktoré bude 
zriadené vecné bremeno  
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15 dní  od schválenia MZ  
      
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova č.8, Rožňava 

- priamy prenájom pozemkov mesta  
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 25.4.2013 uznesením 
č.113/2013 schválilo zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta v k.ú. 
Rožňava, parc.č.KN C 1891/1, 1903/2,1991 a 1994 ( okruh kotolne K 105) pre STEFE 
Rožňava so sídlom Páterova 8, Rožňava, podľa § 9a) ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu, že žiadateľ je investorom líniovej stavby vo verejnom záujme s názvom „ Výmena 
vonkajších rozvodov ÚK na okruhu K 105“, na ktoré bude zriadené vecné bremeno.  
  

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 25.4.2013 uznesením 

č.113/2013 schválilo zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta v k.ú. 
Rožňava, parc.č.KN C 2081/54, 2081/138, 2081/215, 2081/141, a 2081/78 ( okruh kotolne 
K 106) pre STEFE Rožňava so sídlom Páterova 8, Rožňava, podľa § 9a) ods.9 písm.c) 
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je investorom líniovej stavby vo verejnom záujme 
s názvom „ Výmena vonkajších rozvodov ÚK na okruhu K 106“, na ktoré bude zriadené 
vecné bremeno. 

 
Tieto zámery priameho prenájmu pozemkov mesta boli zverejnené obvyklým 

spôsobom na dobu 15 dní. 
 

Predkladáme tento materiál za účelom konečného  schválenia priameho prenájmu 
pozemkov mesta. 
 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri MZ Rož ňava na svojom zasadnutí dňa 12.6.2013 odporučila konečné 
schválenie priameho prenájmu pozemku mesta bez pripomienok. 

 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri  MZ Rožňava 

na svojom zasadnutí dňa 19.6.2013 odporučila  priamy prenájom pozemkov mesta. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


