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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e    
 
výpožičku pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely 
parc.č. KN C 7120 vodná plocha s výmerou 6 143 
m2  zapísaného na LV č. 5716, pre Miestnu 
organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu 
Rožňava, so sídlom Ulica Hviezdoslavova č. 4, 
Rožňava, IČO: 355 27 366,  na dobu určitú od 
01.04.2013   do  31.03.2023   podľa   ustanovenia 
§ 9a) ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, keďže starostlivosť o vodnú nádrž v plnej 
miere zabezpečí Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Rožňava 
 
u k l a d á 
 
zabezpečiť  vypracovanie zmluvy o výpožičke 
 
 
 
T: do 20 dní po schválení MZ 
Z: prednostka MsÚ 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 

 



Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Rožňava 
- výpožička pozemku mesta 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 115/2013 zo dňa 25.04.2013 schválilo 

zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely parc.č. KN C 7120 
vodná plocha s výmerou 6 143 m2 zapísaného na LV č. 5716, pre Miestnu organizáciu 
Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava, so sídlom na Hviezdoslavovej ulici č. 4, Rožňava, 
IČO: 355 27 366, na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.03.2023 podľa ustanovenia § 9a) ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
keďže starostlivosť o vodnú nádrž v plnej miere zabezpečí Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Rožňava. 

 
 Zámer výpožičky pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom portáli mesta 
obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. 

 
Tento materiál predkladáme za účelom konečného schválenia výpožičky pozemku 

mesta pre Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava. 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 

komunikácií  pri MZ v Rožňave  na svojom zasadnutí dňa  12.06.2013 odporučila 
mestskému zastupiteľstvu konečné schválenie výpožičky pozemku mesta. 

 
Komisia finančná, podnikateľská a  správy mestského majetku pri MZ v 

Rožňave  na svojom zasadnutí dňa 19.06.2013 po prerokovaní predloženého materiálu 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku pozemku mesta pre Miestnu 
organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu. 

 
 
 
 



 


