
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:  
  
Zverejnenie zámeru výpožičky miestností slúžiacich pre účely CVČ 
v Rožňave v budove Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave 
 
 
Predkladá: 
Mgr. Zlatica Puškášová 
riaditeľka CVČ v Rožňave 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e    
 
zverejnenie zámeru výpožičky miestností v budove 
Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave, 
slúžiacej pre účely CVČ s rozlohou  36,08 m2 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 ide o organizáciu zriadenú mestom 
na verejnoprospešný účel a to výchovu a 
vzdelávanie detí a mládeže 
 
 
 
u k l a d á 
 
zverejniť zámer na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta  
Z: riaditeľka CVČ 
T:  do 15 dní od schválenia 
 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 14.6.2017 
 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 15.6.2017 
 
 
Vypracovala: 
Mgr. Zlatica Puškášová  
riaditeľka CVČ v Rožňave  
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 

 

 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu:  Zverejnenie zámeru výpožičky miestností slúžiacich 
pre účely CVČ v Rožňave v budove Základnej školy, Ulica 
pionierov 1 v Rožňave 
 
 
       
Legislatívne východiská: § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 
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. 

 
 
 
 Centrum voľného času v Rožňave plánuje od 1. septembra 2017 z dôvodu 
racionalizácie svojej prevádzky, uvoľniť kancelárske priestory na 1. poschodí budovy na Ulici 
Akademika Hronca 100/9A v Rožňave.   
      Nakoľko v budove Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave sa nachádzajú vhodné 
priestory pre využitie centrom voľného času, CVČ žiada mestské zastupiteľstvo o schválenie 
zverejnenia zámeru výpožičky týchto nebytových priestorov.  Miestnosti s celkovou rozlohou 
36,08 m2 sú súčasťou bývalého služobného bytu viď. priložený nákres. Škola ich v minulosti 
využívala ako počítačovú učebňu, ale po zriadení učební v iných priestoroch školy sú tieto 
priestory v súčasnosti nevyužívané. 
  Správcom predmetných nebytových priestorov je Základná škola, Ulica pionierov 1 
v Rožňave a CVČ bude uhrádzať prevádzku priestorov (vykurovanie, elektrickú energiu, 
vodu).  
 
 Na prípady bezodplatného užívania majetku mesta sa vzťahuje ustanovenie § 9a) ods. 
9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. pred schválením takéhoto užívania je potrebné schváliť 
zámer, ktorý bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Výpožičku majetku mesta je podľa tohto ustanovenia potrebné schváliť trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 

 
Osobitným zreteľom v uvedenom prípade môže byť skutočnosť, že ide o organizáciu zriadenú 
mestom na verejnoprospešný účel a to výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. 

 
 
 
 
 



Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

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

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

14.6.2017 Uznesenie č. 02/06/2017 – komisia školstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave schváliť zverejnenie zámeru 
výpožičky miestností v budove Základnej 
školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave, slúžiacej 
pre účely CVČ s rozlohou 36,08 m2 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 ide o organizáciu zriadenú 
mestom na verejnoprospešný účel a to 
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže.  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

15.6.2017 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť zverejnenie zámeru výpožičky 
miestností v budove Základnej školy, Ulica 
pionierov 1 v Rožňave, slúžiacej pre účely 
CVČ s rozlohou  36,08 m2 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 ide o organizáciu zriadenú 
mestom na verejnoprospešný účel a to 
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


