
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

Pre  zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

v Rožňave dňa 22.2.2018

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Prevod  správy  majetku  –  zmena  uznesenia  č.  190/2017  zo  dňa 
28.9.2017

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

s c h v a ľ u j e    

zmenu  uznesenia  MZ  č.  190/2017  zo  dňa 
28.9.2017  bod  2.,  ktorým  MZ  schválilo  prevod 
správy nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava

 budova na ulici Akademika Hronca č. 9A, s. 
č. 100 postavená na pozemku parc. č. KN C 
48/1 a KN C 48/5

 pozemky na parc. č. KN 48/1, KN C 48/5 
a KN C 48/4

 Relaxdvor vo dvore radnice
 Zo správy CVČ Ul. Akademika Hronca č. 9A, 

Rožňava do správy ZUŠ Akademika Hronca 
3490/9B  v Rožňave  s účinnosťou  od 
1.10.2017

a     to zmenu posledného odseku na  
 Z majetku  mesta  Rožňava,  Šafárikova 

29, Rožňava do správy ZUŠ Akademika 
Hronca  3490/9B  v Rožňave 
s účinnosťou od 1.1.2018 

 
u k l a d á

zabezpečiť vypracovanie protokolu o prevode 
správy majetku

T: do 1.3.2018
Z: PaedDr. Erika Mihalovičová

Prerokované :
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu
dňa:6.2.2018
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku
dňa:13.2.2018  

Vypracoval :
Ing. Ivan Nemčok

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Uznesenie 190/2017 zo dňa 28.9.2017



DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu:  

Prevod správy  majetku  –  zmena uznesenia  č.  190/2017  zo  dňa 
28.9.2017

     
Legislatívne východiská: §  14  ods.  1  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení 

neskorších  predpisov,  Zákon  431/2002  Z.  z.  o účtovníctve 
v znení  neskorších  predpisov  a  v   súlade  s  opatreniami 
vydávanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia:

______

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta:

Bez dopadu na rozpočet mesta 

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 so zákonom 
č. 138/1991 Zb., 431/2002 Z. z.

     Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave dňa 28.9.2017 uznesením č.  190/2017 v  bode 2, 
schválilo prevod správy nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava
 budova na ulici Akademika Hronca č. 9A, s. č. 100 postavená na pozemku parc. č. KN C 

48/1 a KN C 48/5
 pozemky na parc. č. KN 48/1, KN C 48/5 a KN C 48/4
 Relaxdvor vo dvore radnice
 Zo správy  CVČ Ul.  Akademika  Hronca  č.  9A,  Rožňava  do  správy  ZUŠ Akademika 

Hronca 3490/9B v Rožňave s účinnosťou od 1.10.2017 

Dôvodom  požadovanej  zmeny  uznesenia  je,   že  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu 
a športu Slovenskej republiky k 31.12.2017 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení CVČ 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava,  ktoré bolo správcom týchto nehnuteľností.  Prijatím 
VZN  mesta  Rožňava  bolo  toto  centrum  voľného  času  k 31.12.2017  zrušené.   Následne 
v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, prešli uvedené nehnuteľnosti do majetku mesta 
Rožňava.
Vzhľadom na skutočnosť správcom nehnuteľností  uvedených v uznesení má byť Základná 
umelecká  škola,  Akademika  Hronca  3490/9B  v Rožňave,  požadujeme  uvedenú  zmenu 
uznesenia.



Komisia: Termín 
zasadnutia:

Uznesenie:

Sociálna, zdravotná a bytová: -
Ochrany verejného poriadku: -
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky:

-

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu:

6.2.2018 Uznesenie  č.  05/02/2018 –  komisia  školstva 
odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu 
v Rožňave  schváliť  zmenu  uznesenia  MZ  č. 
190/2017 zo dňa 28.9.2017 bod 2., ktorým MZ 
schválilo  prevod  správy  nasledovných 
nehnuteľností v k. ú. Rožňava
 budova na ulici Akademika Hronca č. 9A, 

s.  č.  100 postavená  na  pozemku parc.  č. 
KN C 48/1 a KN C 48/5

 pozemky na parc. č. KN 48/1, KN C 48/5 
a KN C 48/4

 Relaxdvor vo dvore radnice
 Zo správy CVČ Ul. Akademika Hronca č. 

9A,  Rožňava do správy ZUŠ Akademika 
Hronca  3490/9B  v Rožňave  s účinnosťou 
od  1.10.2017  v dátume  účinnosti  od 
1.1.2018.

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií:

-

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku:

13.2.2018 Finančná  komisia  po  prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ schváliť 
zmenu  uznesenia  MZ  č.  190/2017  zo  dňa 
28.9.2017 bod 2., ktorým MZ schválilo prevod 
správy  nasledovných  nehnuteľností  v k.ú. 
Rožňava
 budova na ulici Akademika Hronca č. 9A, 

s.  č.  100 postavená  na  pozemku parc.  č. 
KN C 48/1 a KN C 48/5

 pozemky na parc. č. KN 48/1, KN C 48/5 
a KN C 48/4

 Relaxdvor vo dvore radnice
Zo správy CVČ Ul. Akademika Hronca č. 9A, 
Rožňava do správy ZUŠ Akademika Hronca 
3490/9B v Rožňave s účinnosťou od 1.10.2017 
v dátume účinnosti od 1.1.2018.

Obecná školská rada v 
Rožňave




	s c h v a ľ u j e

