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DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Legislatívne východiská:

§ 13 ods. 6,8 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:

82/2016 zo dňa 28.4.2016

Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

------

-----Návrh na uznesenie je – nie je v súlade s právnymi
predpismi : 369/1990 Zb.

Komisia:

Termín
zasadnutia:

Sociálna, zdravotná a bytová:
Ochrany verejného poriadku:
Cestovného ruchu a regionálnej
politiky:

-

Vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu:

-

Výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských
komunikácií:
Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

-

-

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 28.4.2016 schválilo uznesenie číslo 82/2016
v znení :
82/2016

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
súhlasí
s vjazdom
na
lesné cesty vo vlastníctve mesta na vykonávanie
autoturistiky
s využitím
terénnych
vozidiel
Maverik
Max
X
spoločnosťou MAXIMUS group s.r.o., so sídlom Páterova č. 6, Rožňava,
v rámci podnikateľského zámeru Spoznávanie a propagácia Horného
Gemera
ukladá
zabezpečiť uzavretie Dohody o vstupe na lesné cesty vo vlastníctve
mesta,
ich užívaní
a o náhrade škody po jej schválení mestským
zastupiteľstvom
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : do 30 dní od schválenia dohody MZ

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov primátor mesta
pozastavil
výkon
uvedeného
uznesenia
Mestského
zastupiteľstva
nepodpísaním uznesenia, pretože sa domnieva, že :
•

•
•

v Rožňave

–

odporuje zákonu NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
/viď pripojenú žiadosť o nepodpísanie uznesenia MZ o súhlase vjazdu na
lesné cesty spoločnosti MAXIMUS group s.r.o./, a to : ust. § 24 ods. 3
písm. a) a k) v zmysle ktorých sa v poľovnom revíri zakazuje plašiť zver
akýmkoľvek spôsobom, ako aj jazda na motocykli, motorovej trojkolke,
štvorkolke, motorovom vozidle atď. Právny predpis rovnakej právnej sily zákon
o lesoch číslo 365/2005 Z.z. v znení § 1 ods. 2 uvádza, že jeho účelom je okrem
iného zachovávanie, zveľaďovanie a ochrana lesov a v ust. § 31 ods. 1 písm. d)
a g) upravuje zákaz niektorých činností a to :
jazdu alebo státie motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, motorovou
trojkolkou, atď. rušenie ticha a pokoja.
§ 305 Trestného zákona v ods. 2 upravuje porušovanie ochrany rastlín
a živočíchov a v ods. 2 rieši potrestanie toho, kto v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo na úseku
lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou
trojkolkou,
štvorkolkou,
motocyklom,
skútrom
na
lesnom
alebo
poľnohospodárskom pozemku.
je pre mesto Rožňava zjavne nevýhodné
mestskému zastupiteľstvu nebol predložený návrh Dohody o vstupe na
lesné cesty vo vlastníctve mesta, ich užívaní a o náhrade škody –
mestskému zastupiteľstvu nie je známe, akým spôsobom sa budú
využívať lesné cesty vo vlastníctve mesta a aká bude za to odplata

Podľa § 13 ods. 8 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo
toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné

zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“
Po potvrdení predmetného uznesenia mestským zastupiteľstvom je primátor mesta
oprávnený postúpiť ho prokurátorovi na podanie protestu.

