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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e    

 
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 
novovytvorenej parcely parc.č. KN C 7336/3 
zastavaná plocha s výmerou 1258 m2, zameranej 
Geometrickým plánom č. 21/2013 zo dňa 
05.06.2013 vyhotoveným spoločnosťou Geoplán 
Rožňava s.r.o., Šafárikova č. 116 Rožňava, pre 
Ing. Juraja Balázsa a manželku Dianu Balázsovú 
bytom Útulná č. 15, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 
pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich za 
cenu 9,50 €/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo 
výške 11 951 €. Všetky náklady súvisiace 
s predajom budú znášať kupujúci. 
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy    
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 20 dní po schválení MZ  
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 

 

 
 
 



 
 
Ing. Juraj Balázs a manželka Diana Balázsová, Útulná č. 15 
Rožňava 
- priamy predaj pozemku mesta 
 
 
 
  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 103/2013 zo dňa 24.05.2013 
schválilo zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v  k.ú. Rožňava, časť 
z parcely parc.č. KN C 7336 ostatná plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom 
pre Ing. Juraja Balázsa a manželku Dianu Balázsovú, bytom Útulná č. 15, Rožňava, podľa § 
9a), ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich za cenu, ktorú určí 
finančná komisia. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 
  

Zámer priameho predaja majetku mesta bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom 
portáli mesta obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. 
 

Geometrickým plánom číslo 21/2013 zo dňa 05.06.2013 vyhotoveným spoločnosťou 
Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova č. 116 Rožňava bola z parcely parc.č. KN C 7336 
ostatná plocha s celkovou výmerou 5690 m2 odčlenená parcela parc.č. KN C 7336/3 
zastavaná plocha s výmerou 1258 m2. 
 
 Podľa znaleckého posudku č. 65/2013 zo dňa 14.06.2013, vyhotoveného Ing. 
Dionýzom Dobosom je cena predmetného pozemku vo výške 10 800,- € ( 8,58 €/m2) .  
 
 Tento materiál predkladáme za účelom konečného schválenia priameho predaja 
predmetnej nehnuteľnosti pre Ing. Juraja Balázsa a manželku Dianu Balázsovú, bytom 
Útulná č. 15 Rožňava. 
 

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 priamy predaj pozemku mesta za cenu 9,50 
€/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


