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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
schvaľuje
krátkodobú výpožičku nebytového priestoru –
miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² v budove OKC
v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, Bratislava podľa ustanovenia
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, a to, že žiadateľ zriadi konzultačné
pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z.
o poskytovaní
právnej
pomoci
osobám
v materiálnej núdzi , na dobu určitú a to na rok
2021.

DȎVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15 krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m.
č. 12
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 :

Zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Uznes. č. 21/2021 zo zasadnutia MZ 04.03.2021

Bez nároku na pracovné miesta
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 21/2021 zo dňa 04.03.2021 schválilo
zverejnenie krátkodobej výpožičky nebytového priestoru – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m²
v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ zriadi konzultačné pracovisko v zmysle
zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , na dobu
určitú , a to na rok 2021.
Požadované priestory sa nachádzajú v budove OKC na Ul. Šafárikova 20 v Rožňave,
m. č. 12 na prízemí a CPP Bratislava ich bezodplatne aj v rokoch 2019 / od 1.6.2019 do
31.12.2019 / a v roku 2020 / od 13.02.2020 do 31.12.2020 / využívala na základe uzatvorených
Zmlúv o krátkodobej výpožičke č. 1/2019 , ktorá bola uzatvorená v zmysle Uznesenia MZ
v Rožňave č. 103/2019 zo dňa 25.04.2019 a č. 1/2020 ktorá bola uzatvorená v zmysle
Uznesenia MZ v Rožňave č. 10/2020 zo dňa 30.01.2020 . V uvedenom období využívala CPP
Bratislava priestory 1 x mesačne na konzultačné dni v Rožňave a na poskytovanie právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a to v zmysle zákona 327/2005 Z.z..
Zámer krátkodobej výpožičky nebytového priestoru na rok 2021 bol zverejnený
obvyklým spôsobom na dobu 15 dní. Zároveň bol požičiavateľovi zaslaný prípis s požiadavkou
na predloženie krátkej písomnej správy o činnosti Centra právnej pomoci za rok 2020.

Na prípady bezodplatného užívania majetku mesta sa vzťahuje ustanovenie §9a) ods.9
písm. c) zákona o majetku obcí. Výpožičku majetku mesta je podľa tohto ustanovenia potrebné
schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Tento materiál predkladáme za účelom konečného schválenia krátkodobej výpožičky
nebytového priestoru – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² v budove OKC v Rožňave pre
Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, a to na rok 2021.

Komisia:

Termín
zasadnutia:

Finančná, podnikateľská a správy 22.4.2021
mestského majetku:

Uznesenie:

Finančná
komisia
po
prerokovaní
predloženého materiálu odporúča MZ schváliť
krátkodobú výpožičku nebytového priestoru –
miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² v budove
OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci
so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava
podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ
zriadi konzultačné pracovisko v zmysle zákona
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi, na dobu určitú
a to na rok 2021.

KP Rožňava - sumárne informácie za rok 2020

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) v Rožňava je organizačne
začlenené pod kanceláriu Centra v Košiciach.
V roku 2020 bolo fungovanie konzultačného pracoviska v Rožňave obmedzené na základe rozhodnutia
riaditeľky Centra, ktorá z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie - covid 19 v určitom období
pozastavila výkon konzultácií pre občanov v konzultačných pracoviskách. Toto jej rozhodnutie sa
týkalo všetkých konzultačných pracovísk v rámci celého Slovenska. Čiastočne boli upravované aj
úradné hodiny v kanceláriách Centra.
V mesiaci január 2020 nebola podpísaná zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov.
K podpisu zmluvy došlo vo februári 2020. Konzultácie s občanmi sa začali vykonávať od marca 2020
nasledovne:
Mesiac

3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020

Počet
vybavených
klientov
14
0
0
10
15
35
19
8
0
13

Do konzultačného pracoviska v Rožňave sa občania objednávali prostredníctvom kancelárie Košice
alebo cez Call centrum. Samozrejme občania mohli využiť aj osobnú návštevu bez objednania
v prípade, ak chceli len odovzdať doklady resp. si vyžiadať prázdne formuláre žiadostí. Najväčší záujem
bol aj naďalej o osobný bankrot.

Vypracovala: Mgr. Beňová Adela

