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Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.9.2020
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
- zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované:
Vo finančnej komisii
dňa 10.9.2020

schvaľuje

Vypracoval :
Blanka Fábiánová

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá
so sídlom Zlatá 2 v Rožňave pre CVČ pri ZŠ
Pionierov so sídlom Pionierov 1 v Rožňave na
dobu neurčitú v zmysle § 7a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta a § 9a, ods.9 písm. c)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o organizáciu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a telocvičňa sa
bude využívať na športovú činnosť
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky

Z: prednostka MsÚ
T: 15.10.2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
- zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave
Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia
s majetkom mesta,

Príjem do rozpočtu .......,- €, položka č.

Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade s § 9a, ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave na svojom zasadnutí dňa
8.9.2020 navrhla možnosť zabezpečenia výpožičky telocvične na Základnej škole, Zlatá 2,
048 01 Rožňava, pre potreby trénerov evidovaných v Centre voľného času pri ZŠ Pionierov 1,
Rožňava.
Telocvičňa by bola využívaná 6 hodín týždenne trénermi na krúžkovú činnosť. Náklady
spojené s užívaním bude CVČ uhrádzať na základe dohody po ich vyčíslení.
V zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta sa môže zmluvou o výpožičke
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.
Komisia:

Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

Termín
zasadnutia:

10.9.2020

Uznesenie:

odporučila
zverejnenie
predmetnej výpožičky

zámeru

