
 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:  
  

Ľubomír Takáč, Jána Brocku č.4, Rožňava 
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

 
alt.1, návrh finančnej komisie: 
 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.KN C 1969/99, len časť 
ktorá sa nachádza pod oporným múrom žiadateľa,  
s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre 
Ľubomíra Takáča bytom J.Brocku č.4 Rožňava podľa § 
9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že na 
časti pozemku je postavené oplotenie vo vlastníctve 
žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky 
náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
 
alt.2, návrh žiadateľa: 
 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta 
v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.KN C 1969/99 s výmerou 
upresnenou geometrickým plánom a pozemku, 
parc.č.KN C 2081/225 záhrada s výmerou 277 m2 
zapísaného na LV č.3001,  pre Ľubomíra Takáča bytom 
J.Brocku č.4 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) 
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že na časti pozemku je 
postavené oplotenie vo vlastníctve žiadateľa a pozemok 
parc.č.KN 2081/225  bezprostredne susedí  s 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa 
znaleckého posudku. 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 
kupujúci. 
 
u k l a d á  
 
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemku 
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 
a znaleckého posudku 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: 1. do 15.3.2018 
    2. do  30.3.2018 
 

 
Prerokované : 
V komisii výstavby 
dňa 7.2.2018 
vo finančnej komisii 
dňa 13.2.2018 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Grafické prílohy 
 

 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 

Ľubomír Takáč, Jána Brocku č.4, Rožňava 
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta 
 

 
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.233001 

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 

 
 Žiadosťou zo dňa 29.1.2018 p. Ľubomír Takáč, bytom Jána Brocku č.4, Rožňava, nás 
požiadal o predaj pozemkov mesta. 
 
 Ide o časť parcely parc.č.KN C 1969/99 zast.plocha s výmerou upresnenou 
geometrickým plánom a parcelu parc.č.KN C 2081/225 záhrada s výmerou 277 m2, ktorá je 
zapísaná na LV č.3001. 
 
 Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Vargovo pole, za garážami v lokalite Pri potoku, 
ako je to vyznačené na grafickej prílohe materiálu. 
 
 Časť parcely parc.č.KN 1969/99 sa nachádza medzi nehnuteľnosťami  vo vlastníctve 
žiadateľa ( oplotenia )   a pozemkami vo vlastníctve p. Ladislava Jankóa.  
 
 Na základe podnetu p. Takáča  sa uskutočnila miestna obhliadka v predmetnej lokalite 
za účasti geodeta, pracovníkov mesta a obidvoch zainteresovaných. 
Nakoľko pozemok mesta tvorí úzky pás  medzi dvoma parcelami zainteresovaných fyzických 
osôb, mesto objednalo zameranie skutočného stavu ako aj vytýčenie hraníc medzi predmetnými 
parcelami. 
 Predmetným zameraním skutočného stavu a vytýčenia hraníc pozemkov sa zistilo, že 
oplotenie p. Takáča zasahuje do pozemku mesta, z toho dôvodu požiadal a predaj tejto časti 
pozemku. Výmera bude určená geometrickým plánom na náklady žiadateľa. Druhá parcela, 
o ktorú má žiadateľ záujem, parc.č.KN C 2081/255  susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľa,  na tomto pozemku sú zriadené záhradky pre obyvateľov susediaceho bytové domu 
(Letná č.28, 30 ) 
 
 V zmysle § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. mesto môže predať predmetný 
pozemok priamym predajom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitným 
zreteľom v tomto prípade môže byť skutočnosť, že na časti pozemku mesto je postavené 
oplotenie vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parc.č.KN 2081/225  bezprostredne susedí  s 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. 



 Dňa 12.2.2018 bolo na náš úrad doručené stanovisko advokáta, JUDr. Jána Halka, 
ktorý zastupuje p. Ladislava Jankóa, vlastníka susediacej nehnuteľnosti. Stanovisko je 
priložené v prílohe materiálu. 
 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

 
7.2.2018 

 
odporúča predaj časti pozemku C KN 
parc. č. 1969/99, len časť ktorá sa 
nachádza pod oporným múrom žiadateľa  
a zároveň neodporúča predaj pozemku 
C KN parc. č. 2081/225.  
 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

 
13.2.2018 

 po prerokovaní predloženého materiálu 
komisia súhlasí so stanoviskom 
komisie výstavby  
 
 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


