
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave  dňa 22.02.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy 
Spojenej školy J.A.Komenského č.5, Rožňava 
 
 
Predkladá: 
JUDr. E. Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e    
 
protokolárne   odovzdanie   hnuteľného    majetku 
elektrického konvektomatu s príslušenstvom 
v nadobúdacej hodnote 9 999,- € do správy 
Spojenej školy J.A. Komenského č. 5, Rožňava, 
s účinnosťou od 01.03.2018 
 
u k l a d á 
 
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní 
hnuteľného  majetku do správy  
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.03.2018  
 
 
 
 
 

 
Prerokované : 
Vo finančnej komisii  
dňa 13.02.2017 
  
 
Vypracoval : 
Perla Dávidová 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 
 

Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Spojenej 
školy J.A.Komenského 5, Rožňava  
______________________________________________________ 
 
 
Legislatívne východiská:  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 so zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí  

 
V mesiaci november 2017 bol zaradený do evidencie majetku mesta pod inventárnym 

číslom  ŠJ Kom. 1/2017   elektrický   konvektomat  s  príslušenstvom  v nadobúdacej hodnote  
9 999,- €. 
 
 Ide o konvektomat určený na prípravu a ohrev jedál, zakúpený pre školskú jedáleň pri 
Spojenej škole J.A. Komenského č. 5 v Rožňave. 

 
V zmysle  § 15, bodu  1, písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta na zverenie 

hnuteľného majetku v hodnote prevyšujúcej 3 000,- € do správy  je potrebný súhlas 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  
 

Z uvedeného dôvodu predkladáme tento materiál za účelom schválenia protokolárneho 
odovzdania uvedeného hnuteľného majetku do  správy s účinnosťou od 01.03.2018. 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

13.02.2018 odporučila MZ schváliť protokolárne 
odovzdanie hnuteľného majetku do správy 
Spojenej školy J.A.Komenského č. 5,Rožňava 

 


