
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 22.2.2017 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Slovenský pozemkový fond Bratislava 
- protokolárne odovzdanie pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

potvrdzuje,  

že miestne komunikácie a chodníky postavené na 
pozemkoch v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E 1692, KN 
E 1826, KN E 1827, KN E 1838/1, KN E 1838/2, 
KN E 1554/3  zapísaných na LV č.4650 
a pozemkov v k.ú. Nadabula, parc.č.KN E 1, KN E 
175/1, KN E 202/1 a KN E 223/1 zapísaných a LV 
č.2462 vo vlastníctve Slovenskej republiky 
v správe Slovenského pozemkového fondu, 
Búdkova 36 Bratislava, boli postavené pred 
účinnosťou stavebného zákona č.50/1976 Zb., 
v znení neskorších zmien a doplnkov, ako verejné 
zariadenia slúžiace pre mesto Rožňava a ku dňu 
účinnosti zákona SNR č.369/1991 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, boli 
v správe Mestského národného výboru na území 
mesta Rožňava 

  
ukladá 
 
požiadať Slovenský pozemkový fond, Búdkova 
č.36 Bratislava o prevod uvedených nehnuteľností 
do vlastníctva mesta 
 
Z: prednosta MsÚ 
T: 31.03.2018 

 
Prerokované : 
Vo  finančnej komisii 
dňa 13.2.2018 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 

 

 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 
 

Slovenský pozemkový fond Bratislava 
- protokolárne odovzdanie pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami 
 
Legislatívne východiská: § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet mesta: 

Príjem do  rozpočtu      - €, položka č. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade  s § 9a, ods.8 písm.e) 
zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

 
            Slovenský pozemkový fond Bratislava, so sídlom Búdkova cesta 36, Bratislava vlastní 
a spravuje pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 
            Ide o nasledovné pozemky v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV č.4650: 
 

Ul. strelnica: 
E 1692          orná pôda  s výmerou  33 m2                                          
 
Alej Jána Pavla II. 
E 1826           orná pôda s výmerou          422 m2                                    
E 1827           orná pôda  s výmerou         288 m2                                   
E 1838/1        orná pôda  s výmerou       2289 m2                                    
E 1838/2        orná pôda  s výmerou         261 m2                                  
 
Rožňava Baňa 

E 1554/3        t.t.p.     s výmerou   161 m2 
 
a pozemky k.ú.Nadabula, zapísané na LV č.2462: 
 

  E 1              zast.plocha    s výmerou  58 m2 
  E 175/1       zast.plocha  s výmerou    13 m2  
  E 202/1      orná pôda  s výmerou  44 m2                                    
  E 223/1      orná pôda s výmerou   67 m2 

 
            K protokolárnemu odovzdaniu horeuvedených pozemkov do majetku mesta je potrebné 
potvrdenie mestského zastupiteľstva v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave potvrdzuje, že miestne komunikácie postavené na pozemkoch 
uvedených v dôvodovej správe, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36 Bratislava, boli postavené pred účinnosťou stavebného zákona 
č.50/1976 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, ako verejné zariadenia slúžiace pre mesto 
Rožňava a ku dňu účinnosti zákona SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov, boli v správe Mestského národného výboru na území mesta Rožňava. 



 

 

Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

13.2.2018 
odporúča MZ potvrdiť, že miestne 
komunikácie a chodníky postavené na 
pozemkoch v k.ú. Rožňava, parc.č.KN 
E 1692, KN E 1826, KN E 1827, KN E 
1838/1, KN E 1838/2, KN E 1554/3  
zapísaných na LV č.4650 a pozemkov 
v k.ú. Nadabula, parc.č.KN E 1, KN E 
175/1, KN E 202/1 a KN E 223/1 
zapísaných a LV č.2462 vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe 
Slovenského pozemkového fondu, 
Búdkova 36 Bratislava, boli postavené 
pred účinnosťou stavebného zákona 
č.50/1976 Zb., v znení neskorších 
zmien a doplnkov, ako verejné 
zariadenia slúžiace pre mesto Rožňava 
a ku dňu účinnosti zákona SNR 
č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov, boli 
v správe Mestského národného výboru 
na území mesta Rožňava 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


