
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 29. 6. 2017 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

 
Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava - zverejnenie 
zámeru výpožičky hnuteľného majetku mesta 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

   s c h v a ľ u j e    

 
zverejnenie zámeru výpožičky hnuteľného majetku 
mesta uvedeného v prílohe č. 1 materiálu 
v obstarávacej cene 14 995,20 eur pre Mestské 
televízne štúdio, s. r. o. Rožňava, Šafárikova 29, 
048 01 Rožňava na dobu  neurčitú  podľa   
ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 
Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava ako 
obchodná spoločnosť so 100% majetkovou 
účasťou mesta bude s vypožičanou technikou 
zabezpečovať vysielanie Rožňavskej televízie,  
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky 
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta na 
dobu minimálne 15 dní 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 14 dní od schválenia MZ  
      
 

 
Prerokované: 
V Komisii finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku dňa       
15. 6. 2017 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Zoznam techniky – príloha č. 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu  
Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava - zverejnenie zámeru 

výpožičky hnuteľného majetku mesta 
 

 
Legislatívne východiská: § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, § 7a Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta 

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.  

 
  

Mesto Rožňava kúpnou zmluvou zo dňa 9. 5. 2017 zakúpilo techniku potrebnú na 
výrobu a odvysielanie televíznych programov v HD kvalite pre Mestské televízne štúdio, s. r. 
o. Rožňava, ktorá je potrebná  aj na prevod signálu do digitálnej formy v celkovej hodnote 
14 995,20 eur. 

Na to, aby MTVŠ mohlo túto techniku bezplatne užívať, je potrebné odovzdať ju 
MTVŠ do výpožičky. 

 
Podľa § 7a „Zásad hospodárenie s majetkom mesta“ zmluvou o výpožičke je možné 

na určenú dobu prenechať majetok do užívania organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Rožňava alebo iným osobám iba výnimočne najmä na charitatívne účely, 
verejnoprospešné účely, rozvoj kultúry, vzdelávania a športu, alebo ak je to v záujme ochrany 
majetku mesta. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku nehnuteľnej veci a hnuteľnej 
veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 1 000,- €. 

 
   

Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

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

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

15. 6. 2017 Odporúča schváliť. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


