
                                                                                                                                                                                                                                                          

 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:  
  

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 
Rožňava 

- Využitie ľadovej plochy v letnom období na športové 
aktivity -  schválenie dodatku k cenníku Zimného 
štadióna     

 
Predkladá: 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 
riaditeľ TSMRV 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
                
s c h v a ľ u j e  
 
navrhovaný dodatok k cenníku Zimného štadióna 
vo výške, aká je navrhovaná v dôvodovej správe 
   
 
 
 

                
Prerokované : 
Komisiou finančnou a podnikateľskou 
dňa 18.06.2020 
  
  
               
Vypracoval : za TSMRV 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

 
 
 

 



                                                                                                                             
DȎVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 
       

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 
Rožňava 

- Využitie ľadovej plochy v letnom období na športové 
aktivity -  schválenie dodatku k cenníku Zimného 
štadióna                                                           

 
Legislatívne východiská : 

Zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

                                                                                                          
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia : 

 

                                                                             
Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet  
mesta : 

 

Nároky na pracovné 
miesta : 

Bez nároku na pracovné miesta 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR : 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

                                  
Technickým službám mesta Rožňava ako správcovi nehnuteľností vo vlastníctve mesta, 

bol odovzdaný do správy Všešportový areál v Rožňave, ktorého súčasťou je tak Kúpalisko , 
ako aj Zimný štadión, ktorý prešiel koncom roka 2019 rekonštrukciou. Tieto prevádzky slúžia 
na športové vyžitie sa obyvateľov mesta Rožňava a okolia, mládeže a športových klubov. 

Pre rozšírenie možností športových aktivít v meste bol zo strany Komisie športu pri MZ 
v Rožňave podaný návrh na využitie novo zrekonštruovanej plochy ZŠ aj v letnom období, a to 
na pozemný hokej , floorbal, kolieskové korčule, in line korčule, a ostatné športy, pri ktorých 
je potrebná hladká  plocha.                                                                                                                                                                         

Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na schválenie dodatku cenníka ZŠ  pre 
využitie ľadovej plochy v letnom období nasledovne :  

   
Pre verejnosť       0,50€/ 2 hod. 

Pre kluby a kolektívy / kolektívne športy /              10,00€/ hod. 

Osvetlenie                    10,00€/ hod. 

Sprchy        5,00€/ akcia                                                                                                                             

 



Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Komisia finančná, podnikateľská 

a správy mestského majetku pri 

MZ 

 

 

 

18.06.2020 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 

materiálu odporúča MZ schváliť navrhovaný 

dodatok k cenníku Zimného štadióna vo výške, aká 

je navrhovaná v dôvodovej správe. 

 

 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          


