
 
M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 02.07.2020 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

 

Vyňatie budovy zo správy Technických služieb mesta Rožňava a jej 
odovzdanie do správy pre Odpadové služby mesta Rožňava 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e    

 
vyňatie prevádzkovej budovy v k.ú. Rožňava 
postavenej na pozemku parc.č.KN C 2217/48, 
s.č.3530, zapísanej na LV č.6113 zo správy 
Technických služieb mesta Rožňava a jej 
odovzdanie do správy Odpadových služieb mesta 
Rožňava s účinnosťou od 15.7.2020 
 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vypracovanie protokolov  
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.7.2020  
      
 

 
Prerokované: 
Vo finančnej komisii 
dňa 18.6.2020 
 
Vypracoval : 
Blanka Fábiánová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Grafickú prílohu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu 

 

Vyňatie budovy zo správy Technických služieb mesta Rožňava a jej 
odovzdanie do správy pre Odpadové služby mesta Rožňava 
 

 
Legislatívne východiská:  Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

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

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  so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta 

 

 Predkladáme návrh na vyňatie budovy zo správy Technických služieb mesta Rožňava 

a jej odovzdanie do správy novozriadenej príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta 

Rožňava. 

 

  Ide o nasledovnú budovu v k.ú. Rožňava, ktorá je zapísaná na LV č.6113: 

 

- prevádzková budova, postavená na pozemku parc.č.KN C 2217/48, súpisné číslo 3530 

v obstarávacej cene 1796,05 € 

 

 Budova sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Rožňava na Ul. štítnickej č.21 

v Rožňave, ako je to vyznačené na grafickej prílohe materiálu. 

 

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta vyňatie nehnuteľnosti zo správy 

príspevkovej organizácie ako aj jej odovzdanie do správy podlieha  schváleniu mestským 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

   

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

18.6.2020 odporučila vyňatie predmetnej budovy 

zo správy Technických služieb mesta 

Rožňava a jej odovzdanie do správy pre 

Odpadové služby mesta Rožňava 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


