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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

A/  s c h v a ľ u j e  

zverejnenie zámeru výpožičky nasledovných 
nebytových priestorov v budove OKC súp. č. 3640 
zapísanej na LV č.3001: 
– sklad č.45/1 o výmere 21,35 m2, 
– sklad č.45/2 o výmere 38 m2, 
– sklad č.57 o výmere 57 m2 
– divadelná sála a javisko o výmere 1004 m2 
– orchestrisko o výmere 36,77 m2 
– chodba č.07A o výmere 14,25 m2 
– rampa príjmu kulís o výmere 28,03 m2 
– kancelária č.34 o výmere 15 m2 
– kancelária č.205 o výmere 32,43 m2  
 
pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo 
ACTORES Rožňava na dobu neurčitú podľa 
ustanovenia §9a ods.9 písm.c) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, keďže organizácia je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a jej 
hlavnou činnosťou je rozvoj kultúry na území 
mesta, s podmienkou bezodplatného poskytnutia 
priestorov divadelnej sály na uskutočnenie 
podujatí organizovaných mestom 



  
u k l a d á 
 
zverejniť zámer na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta 
T: do 5 dní po schválení 
Z: prednostka MsÚ  
   
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 

 



Dôvodová správa 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením 
č.357/2012 schválilo odovzdanie budovy OKC do správy príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Rožňava po doručení rozhodnutia, ktorým správa katastra Rožňava povolí vklad 
nehnuteľností do katastra nehnuteľností. Dňa 23.1.2013 nám bolo toto rozhodnutie doručené. 
 Na základe návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES, 
ktorý bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva a na 
ktorom bolo odporučené zapracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 alternatívu bez 
výdavkov na nájomné, predkladáme návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov 
pre Mestské divadlo ACTORES. 
 Výpožička sa týka nasledovných nebytových priestorov, ktoré užíva príspevková 
organizácia:  
– sklad č.45/1 o výmere 21,35 m2, 
– sklad č.45/2 o výmere 38 m2, 
– sklad č.57 o výmere 57 m2 
– divadelná sála a javisko o výmere 1004 m2 
– orchestrisko o výmere 36,77 m2 
– chodba č.07A o výmere 14,25 m2 
– rampa príjmu kulís o výmere 28,03 m2 
– kancelária č.34 o výmere 15 m2 
– kancelária č.205 o výmere 32,43 m2  

 
 Na prípady bezodplatného užívania majetku mesta  sa vzťahuje ustanovenie §9a ods.9 
písm.c) zákona o majetku obcí, t.j. pred schválením takéhoto užívania je potrebné schváliť 
zámer, ktorý bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Výpožičku majetku mesta je podľa tohto ustanovenia potrebné schváliť 3/5 všetkých 
poslancov.  
 


