
  
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave  dňa 26.09.2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy 
Technických služieb mesta Rožňava 
 
 
Predkladá: 
JUDr. E. Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e    
 
protokolárne    odovzdanie nasledovného 
hnuteľného majetku:  
1. 2 kusy  traktorov s kabínkou FARMTRAC 30 
4WD s príslušenstvom v nadobúdacej hodnote 
á 18 930 ,- € ,  
 
2. Reklamný pútač v hodnote 81 853,20 € 
 
do správy Technických služieb mesta Rožňava 
s účinnosťou od 01.10.2019 
 
u k l a d á 
 
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní 
hnuteľného  majetku do správy  
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 15.10.2019  
 
 
 
 
 

 
Prerokované : 
Vo finančnej komisii  
dňa 11.09.2019 
 
 
Vypracoval : 
Perla Dávidová 
JUDr. Andrea Kalinová 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 
 

Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy 
Technických služieb 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 zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí  

 
1. V mesiaci  júl 2019  boli zaradené do evidencie hnuteľného majetku mesta pod 

inventárnymi číslami DP-2/2019 a DP 3/2019 2 ks traktorov s kabínkou FARMTRAC 30 
4WD s príslušenstvom  ( mulčovač TM120, snežný pluh Samasz City 150/čelná hydraulika , 
posýpač pre zimnú údržbu L 300 ) .  
 

Celková nadobúdacia  hodnota uvedeného hnuteľného majetku je vo výške 
37 860,- € ( 1 ks 18 930,-€ ). 
 

Z dôvodu, že  predmetné pracovné stroje využívajú Technické služby mesta Rožňava,  
je potrebné  ich  odovzdať  do  správy uvedenej príspevkovej organizácii. 

 
2. V roku 2010 bol zaradený do majetku mesta Reklamný pútač, ktorý sa nachádzal na 

Ulici košickej v Rožňave. Obstarávacia cena uvedeného majetku bola vo výške 59 128,70 €. 
Dňa 31.01.2019 bolo vykonané technické zhodnotenie ( premiestnenie ) vo výške 22 724,50 
€. Reklamnú plochu na predmetnom bilboarde má v prenájme spoločnosť Autocentrum – 
Attila Ondrej na dobu určitú do 30.11.2019. Navrhujeme predmetný reklamný pútač 
odovzdať do správy pre Technické služby mesta Rožňava z dôvodu, že uvedená správcovská 
organizácia má v predmete činnosti aj prenájom. Predmetným prenájmom sa zvýši príjem 
Technických služieb mesta Rožňava.  
 Minimálna sadzba v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za jednu výlepovú 
plochu je vo výške 350,- €/mesiac. Nakoľko uvedený reklamný pútač je dvojstranný mesačný 
príjem z prenájmu je minimálne vo výške 700,-€/mesiac.  
  

V zmysle  § 15, bodu  1, písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta na zverenie 
hnuteľného majetku v hodnote prevyšujúcej 10 000,- € do správy  je potrebný súhlas 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  
 

Z uvedeného dôvodu predkladáme tento materiál za účelom schválenia protokolárneho 
odovzdania uvedeného hnuteľného majetku do  správy s účinnosťou od 01.10.2019 . 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

 
11.09.2019 

odporučila MZ schváliť protokolárne 
odovzdanie predmetného hnuteľného majetku 
do správy Technických služieb mesta Rožňava 

 


