
 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:  
  

Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260, 
Rožňava 
- priamy predaj pozemkov  mesta v  k.ú. Čučma 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

    

alt.1, 
 priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma, 
parc.č.KN C 800/12 ostatná plocha s výmerou 17 
m2 a KN C 800/20 ostatná plocha s výmerou 17 
m2   zapísaných na LV č.2385 pre Ing. Ernesta 
Rozložníka a manželku Lýdiu Rozložníkovú, bytom 
Čučma 260, 048 01 Rožňava podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že 
pozemky bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov  za 
cenu podľa znaleckého posudku. 
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať 
kupujúci. 
 
alt.2, 
zriadenie vecného bremena – právo prechodu 
a prejazdu cez pozemky v k.ú. Čučma, parc.č.KN 
C 800/12 ostatná plocha s výmerou 17 m2 a KN C 
800/20 ostatná plocha s výmerou 17 m2  
zapísaných na LV č.2385 v prospech Ing. Ernesta 
Rozložníka a manželku Lýdiu Rozložníkovú, bytom 
Čučma 260, 048 01 Rožňava 
 
u k l a d á  
 
alt.1,  zabezpečiť vypracovanie  kúpnej zmluvy 
alt.2, zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriadení 
vecného bremena 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 31.12.2017 
         
 

 
Prerokované : 
V komisii výstavby 
dňa 15.11.2017, 
vo finančnej komisii 
dňa 16.11.2017 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Grafické prílohy 
 
 
 

 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 
Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 
260, Rožňava 
- priamy predaj pozemkov  mesta v  k.ú. Čučma 

 
Legislatívne východiská: § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

Uznesenie MZ č.162/2017 zo dňa 28.9.2017  

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 

 
  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 28.09.2017 uznesením 
č.162/2019 schválilo zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Čučma, 
parc.č.KN C 800/12 ostatná plocha s výmerou 17 m2, KN C 800/19 ostatná plocha s výmerou 
4 m2 a KN C 800/20 ostatná plocha s výmerou 17 m2   pre Ing. Ernesta Rozložníka 
a manželku Lýdiu Rozložníkovú, bytom Čučma 260, 048 01 Rožňava podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemky bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve žiadateľa  za cenu podľa znaleckého posudku. 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
 Tento zámer priameho predaja pozemkov mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom 
na dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 Proti predmetnému predaju pozemkov podala Obec Čučma listom zo dňa 12.10.2017 
odvolanie – nesúhlas s predajom. List je prílohou tohto materiálu. 
  Ing. Rozložník vo svojej žiadosti uviedol, že v prípade predaja pozemkov pre 
iného záujemcu,  žiada  zriadiť vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez predmetné 
pozemky. 
  
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

 
15.11.2017 
 

neodporučila priamy predaj pozemku 
mesta  ani zriadenie vecného bremena 
na pozemky v prospech Ing. Ernesta 
Rozložníka a manž. Odporučila predaj 
uvedených pozemkov pre Obec Čučma. 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

 
16.11.2017 

neodporučila priamy predaj pozemku 
mesta  ani zriadenie vecného bremena 
na pozemky v prospech Ing. Ernesta 
Rozložníka a manž. Odporučila predaj 
uvedených pozemkov pre Obec Čučma 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 


