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M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 6. 5. 2021 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  

  

Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava 
- zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov ZŠ akad. J. 
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 
 

Predkladá: 
Mgr. Alžbeta Tamásová 
zamestnanec poverený zastupovaním 
prednostu 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    
 
zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov 
ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava pre 
Základnú umeleckú školu so sídlom Akademika 
Hronca 3490/9B 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 nebytové priestory – elokované pracovisko - 
sa budú využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť,  
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky 
 
 
Z:  zamestnanec poverený zastupovaním prednostu 
 
T:  do 20.05.2021 
      
 
 
 

 

 
Prerokované: 
Vo finančnej komisii 
dňa  22.04.2021 
V Komisii vzdelávania a mládeže 
dňa 21.04.2021 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 
Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava 
- zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov ZŠ akad. J. 
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 

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

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

  
 
 Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 18/2021 zo dňa 4. 3. 2021 Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasilo so zaradením elokovaného pracoviska Zakarpatská 12, 
Rožňava / v nebytových priestoroch ZŠ akad. J. Hronca / do siete škôl a školských zariadení 
v SR -  ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B v Rožňave – 
ktoré bude slúžiť pre potreby výkonu výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej 
školy. Predpokladaný počet tried: 2. Predpokladaný počet žiakov: 13. Odbor: hudobný / hra 
na gitare a hra na klavíri /. 
 V zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta  môže mesto 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 
Termín 

zasadnutia 
Uznesenie 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

 
22. 04. 2021 

Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť zverejnenie zámeru výpožičky 
nebytových priestorov ZŠ akad. J. 
Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava pre 
Základnú umeleckú školu so sídlom 
Akademika Hronca 3490/9B 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 
nebytové priestory – elokované 
pracovisko - sa budú využívať na 
výchovno-vzdelávaciu činnosť.  



Komisia vzdelávania a mládeže 21.04.2021 Komisia vzdelávania a mládeže 
mestskému zastupiteľstvu odporúča 

schváliť zverejnenie zámeru výpožičky 
nebytových priestorov ZŠ akad. J. 
Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava pre 
Základnú umeleckú školu so sídlom 
Akademika Hronca 3490/9B 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 
nebytové priestory – elokované 
pracovisko - sa budú využívať na 
výchovno- vzdelávaciu činnosť. 

 
 
 
 
 
 


