
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 30.11.2017 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Kúpa pozemku do majetku mesta 
 

Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    

 
 kúpu pozemku v k.ú. Rožňava do majetku mesta, 
parc.č.KN C 1809/1 zast.plocha s výmerou 550 
m2, zapísanej na LV č.6390 od: 
- Gizely Filipovej, bytom Dobšinského č.3, 
Rožňava, spoluvlastnícky  podiel vo výške 23/26 k 
celku 
- Mgr. Petra Uhera, bytom Haburská 7051/5 , 
Prešov, Nižná Šebestová, spoluvlastnícky podiel vo 
výške 1/26 k celku 
- Ing. Dušana Žiaka a manž. Ing. Daniely Žiakovej 
obaja bytom Kúpeľná 30, Rožňava, spoluvlastnícky 
podiel vo výške 1/26 k celku 
- Bc. Norberta Borossa bytom Šafárikova 33, 
Rožňava, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/26 k 
celku 
 
za cenu 15€/m2, t.j.8 250,-€ 
 
Všetky náklady súvisiace s kúpou bude znášať 
mesto. 
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 31.12.2017  
     

 
Prerokované : 
V komisii výstavby 
dňa 8.11.2017, 
vo finančnej komisii 
dňa 9.11.2017 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Grafické prílohy 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 
Kúpa pozemku do majetku mesta 

 
Legislatívne východiská:  Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Výdavok z rozpočtu  8 250,-€,  položka č.711001 

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 

 
 Listom zo dňa 26.9.2017 vlastníci garáží ( 18 občanov ) na Ul. jovickej v Rožňave nás  
vyzvali na opätovné zriadenie voľného prístupu od verejnej komunikácie k nehnuteľnostiam 
v ich vlastníctve.  
V liste uvádzajú, že v roku 1980 MsNV Rožňava vydalo 26 platných stavebných povolení na 
výstavbu garáží na Ul. jovickej. Nakoľko priestor medzi garážami je vo vlastníctve fyzickej 
osoby, žiadajú mesto o zjednanie nápravy, či už spôsobom nájomnej zmluvy,  vecným 
bremenom alebo odkúpením pozemku do vlastníctva mesta. 
 
 Predmetná výzva je priložená v prílohe tohto materiálu. 
 
 Ide o pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 1809/1 zast.plocha s výmerou 550 m2, 
ktorý je vo vlastníctve p. Gizely Filipovej, Mgr.Petra Uhera, ing. Dušana Žiaka a Bc.Norberta 
Borossa,    zapísaný na LV č.6390, ako je to vyznačené na grafickej prílohe materiálu. 
 

Vlastníčku pozemku zastupuje Ing. Jaroslava Šišoláková – VERIS, kancelária 
usporiadania vlastníckych vzťahov v oblasti nehnuteľností na základe  Plnej moci zo dňa 
26.5.2017, ktorá k predmetnej veci uvádza nasledovné: 

 
V zastúpení našej klientky Gizely Filipovej , bytom Rožňava Dobšinského č. 3 

podávame  vyjadrenie  vo veci výzvy zriadenia voľného prístupu  cez parcelu č. 1809/1 v kú. 
Rožňava ul. Jovická .  
 
Parcela č. C-KN 1809/1 v kú. Rožňava je vedená na LV č. 4537 vo vlastníctve našej klientky 
Gizely Filipovej od r. 1996, kedy túto parcelu zdedila po svojom otcovi Jánovi Ondrejovi D 
1132/96. Časť tejto parcely predala v následnom čase pod uvedené  garáže  pri ul. Jovická ./ 
Podotýkame, že niektorí žiadatelia doposiaľ nemajú garáže  zapísané na listoch vlastníctva 
i keď sú už postavené./ V prípade, že by ste chceli spochybniť jej vlastníctvo bolo by to možné 
len cestou súdu. 

Uvedená parcela sa nachádza aj medzi garážami a to 550 m 2  vedená ako zastavaná 
plocha. 
Naša klientka za uvedený pozemok platí už roky mestu dane i keď ho nevyužíva. 

 Dňa 19.3.2013 sme vyzvali Mesto Rožňava k odkúpeniu viacerých parciel , ktoré mala 
naša klientka vo vlastníctve medzi nimi bola aj parcela č. 1809/1 . Mesto pristúpilo ku kúpe 
len parciel č. 1870/1,1870/3 a 1869/5, ktoré sa nachádzali pod ul. Páterová. O túto 
neprejavilo záujem. 



V máji 2017 sme oslovili vlastníkov garáží - 26 ks, aby pristúpili k odkúpeniu parcely 
č. 1809/1, ktorá tvorí bezprostredný prístup k ich garážam . Najprv sme sa dohodli, že ju 
odkúpia do podielového spoluvlastníctva každý po 1/26-tine /podľa počtu garáží 26/, potom 
začali spochybňovať vlastníctvo našej klientky.  

Bola im zaslaná výzva na úhradu nájomného 6.9.2017 kde následná odpoveď bola 
z ich strany podaná výzva na Mesto Rožňava. 

K dnešnému dňu  k odkúpeniu svojho podielu a to 1/26 pristúpili 3 majitelia garáží 
čiže sa predal podiel  3/26. Kúpna cena bola 15 €/m2 . 
 
Je pravda, že tento pozemok slúži aj ako prechod k neďalekým bytovkám, ku ktorým je ale 
zabezpečený iný samostatný prístup. Prvá reakcia majiteľov garáží bola, že keď pozemok 
odkúpia budú si  môcť naň osadiť bránu, aby im neznečisťovali okolie garáží návštevníci  
z bezprostredne susediacich pohostinstiev.  
 
Naša klientka má záujem majetkovo právne usporiadať tento pozemok a to predajom či už 
mestu alebo majiteľom garáží a to v cene 15 €/m2 . 
 
So zriadením vecného bremena nesúhlasí. 
 
 Nakoľko vlastníčka pozemku má záujem  len o predaj pozemku, predkladáme tento 
materiál za účelom schválenia kúpy pozemku do majetku mesta. 
 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

 
15.11.2017 

neodporučila kúpu predmetného 
pozemku do majetku mesta 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

16.11.2017 po prerokovaní predloženého materiálu  
neodporučila kúpu pozemku do 
majetku mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


