
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 28.6.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Ondrej Szőllős a manželka  Zuzana Szőllősová, Kúpeľná č.31, 
Rožňava 
- priamy predaj pozemku mesta 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

1. 
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 
zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 724/5 
záhrada s  výmerou 437 m2 pre Ondreja Szőllősa 
a manželku Zuzanu Szőllősovú obaja bytom 
Kúpeľná č.31 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) 
zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok mesto 
nevyužíva a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, ktorí 
pozemok užívajú nepretržite od roku 1975, za 
cenu 437,-€ 
2.  
predkupné právo „ in rem „ k pozemku v prospech 
mesta za cenu 437,-€ 
  
3.  
úhradu  kúpnej ceny a  spätného nájmu za 
obdobie 2 rokov  na splátky 
  
Náklady súvisiace s predajom budú znášať 
kupujúci a  náklady spojené so zriadením 
predkupného práva  bude znášať mesto. 
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
 
Z: prednostka MsÚ 
T:  do 31.7.2018 
      
 

 
Prerokované : 
Vo finančnej komisii 
dňa 14.6.2018 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Grafické prílohy 
List žiadateľov 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 

Ondrej Szőllős a manželka  Zuzana Szőllősová, Kúpeľná č.31, 
Rožňava 
- priamy predaj pozemku mesta 
 
 

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.15/2018 zo dňa 22.2.2018 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Príjem do  rozpočtu 437,- €, 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 22.2.2018 uznesením 
č.15/2018 schválilo zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 
zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 724/5 záhrada s  výmerou 437 m2 pre Ondreja 
Szőllősa a manželku Zuzanu Szőllősovú obaja bytom Kúpeľná č.31 Rožňava podľa § 9a, 
ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne 
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, ktorí pozemok užívajú nepretržite od 
roku 1975, za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude 
znášať kupujúci. 
 Tento zámer priameho predaja pozemku bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 
15 dní. 
  Pozemok sa nachádza za rodinným domom a dvorom žiadateľov, ktorí ho užívajú ako 
záhradu, ako je to vyznačené na grafickej prílohe materiálu. 
 Podľa Znaleckého posudku č.46/2018  zo dňa 26.3.2018 vyhotoveného Ing. Dionýzom 
Dobosom, cena pozemku je vo výške  2 480,-€ ( 5,67 €/m2 ). 
  
 Žiadatelia s kúpnou cenou podľa tohto znaleckého posudku nesúhlasia. Dôvodom ich 
nesúhlasu sú skutočnosti, ktoré sú uvedené v liste, ktorý je prílohou tohto materiálu. Ide 
hlavne o to, že predmetný pozemok im bol pridelený v roku 1975 a v tom čase pozemok slúžil 
pre Železorudné bane ako odkalisko.  Z toho dôvodu žiadatelia vynaložili značné finančné 
prostriedky v prvom rade na vyňatie poľnohospodárskeho  pozemku z pôdneho fondu 
a hlavne na jeho zveľadenie. Od pridelenia pozemku do užívania, p. Szöllös sa niekoľkokrát  
snažil o jeho majetkoprávne vysporiadanie vo svoj prospech, ale neúspešne. 
 



 Vzhľadom na svoje finančné možnosti navrhujú kúpnu cenu vo výške 437,-€, t.j. 1,-
€/m2. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo túto  kúpnu cenu neschváli, pozemok prestanú 
užívať a  odovzdajú ho mestu. 
 
 Predkladáme tento materiál na konečné schválenie priameho predaja pozemku mesta. 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

14.6.2018 
 

po prerokovaní predloženého materiálu 
odporúča MZ schváliť priamy predaj 
pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 
zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 
724/5 záhrada s výmerou 437 m2 pre p. 
Szőllősa a manželku podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, 
že pozemok mesto nevyužíva a 
bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľov, ktorí pozemok užívajú 
nepretržite od roku 1975, za cenu 437,-
€. V zmluve bude zakotvené predkupné 
právo v prospech mesta na pozemok za 
tú istú cenu 1,-€/m2. Všetky náklady 
súvisiace s predajom budú znášať 
kupujúci 

 
 V zmysle Zásad  hospodárenia s majetkom mesta ( § 12, bod. 4 ) ak žiadateľ v čase 
podania žiadosti o predaj majetku už užíva predmetný pozemok, je povinný zaplatiť nájomné 
v takej výške, ako ukladajú Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a to za obdobie najviac dvoch rokov 
spätne. 
 
Spätný nájom v tomto prípade bude vo výške 178,30 €/rok, t.j. 356,60 €. 
 
Na základe uvedeného nás žiadatelia  požiadali o úhradu kúpnej ceny ako aj  spätného nájmu 
na splátky ( celkom 793,60 € ). 
 
 Povoliť splátky, resp. odklad zaplatenia kúpnej ceny môže schváliť mestské 
zastupiteľstvo ak sa to zverejní súčasne so zverejnením zamýšľaného predaja. V tomto 
prípade zámer priameho predaja bol schválený a  zverejnený bez možnosti úhrady kúpnej 
ceny, nakoľko žiadatelia v tom čase nevedeli výšku kúpnej ceny. 
 
 Predkladáme preto mestskému zastupiteľstvu na zváženie schváliť úhradu uvedenej 
finančnej čiastky  na splátky. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


