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ZÁZNAM 
 

 

Zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 

a miestnych komunikácii pri MZ v Rožňave (ďalej len „komisia“) zo dňa 08.02.2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

  

Odsúhlasený program: 

 

 

 Otvorenie: 

 

 

 

Majetkoprávne záležitosti: 

 

1. Peter Čech, Útulná 11, Rožňava - námietka voči predaju pozemku mesta a žiadosť 

o priamy predaj pozemku mesta. 

2. Centrum, Motyka - Orbán, Nám. Baníkov 1, 048 01 Rožňava - žiadosť o zmenu 

nájomnej zmluvy. 

3. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava. 

4. Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou - 

zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta. 

5. Erika Avram Masaryk, Nová 420, Betliar -  priamy predaj pozemku mesta. 

6. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, Košice - zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

mesta - Kasárenská. 

7. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, Košice - zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

mesta - Štítnická. 

8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice - zriadenie vecného bremena 

na pozemkoch mesta. 

9. Fower s.r.o., Kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 

mesta. 

10. STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova 8, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta. 

11. Zriadenie spevnenej plochy za účelom vytvorenia parkovacích miest na Letnej 22, 

Rožňava. 

12. Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, Drnava 249, Drnava -  priamy predaj pozemku 

mesta pod postavenou garážou. 
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Ostatné: 

 

13. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - na schválenie. 

14. Rožňava - výstavba 10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom. 

15. „Durová chata“ - informatívna správa a návrh na riešenie. 

16. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017. 

17. Ročná zmluva o dielo č. 131/2016 uzavretá medzi mestom Rožňava a  spoločnosťou 

Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov - rok 2016 - 

vyhodnotenie plnenia.  

18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto 

žiadosti - Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. 

19. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu 

mestom Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána Pavla II. do priemyselnej 

oblasti a všešportového areálu kúpaliska. 

20. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01.11.2016 do 31.01.2017. 

 

 

Diskusia: 

 

 

Záver: 

 

 

Otvorenie 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ľudovít Kossuth. 

 

 

Majetkoprávne záležitosti: 

 

1. Peter Čech, Útulná 11, Rožňava - námietka voči predaju pozemku mesta a žiadosť 

o priamy predaj pozemku mesta. 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 

časť z pozemku C KN parc. č. 223, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného na LV č. 3001 a časť pozemku E KN parc. č. 2353, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 4493 o výmere upresnenej 

geometrickým plánom, pre Petra Čecha, Útulná 11, 048 01 Rožňava, podľa § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov z dôvodu, že pozemok mesta bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľa. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

zdržal sa za proti proti - proti proti 

 

Hlasovanie: za:  1 

   proti:   4  

   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 1 

 

Komisia neodporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. 

 

2. Centrum, Motyka - Orbán, Nám. Baníkov 1, 048 01 Rožňava - žiadosť o zmenu 

nájomnej zmluvy. 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 16/94 zo dňa 23.9.1994, ktorá je 

uzavretá medzi Mestom Rožňava a Cyrilom Motykom, CENTRUM Motyka - 

Orbán, so sídlom Nám. baníkov 1, Rožňava ktorým sa zmení: 

1. výmera prenajímaného pozemku z  20 m2 na 370 m2 

2. doba nájmu z doby neurčitej na do dobu ......rokov. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bishof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti proti proti proti - proti proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   6  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia neodporúča uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 16/94 zo dňa 23.9.1994. 
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3. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava. 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o  odporúča: 

1. podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Rožňava, 

novovytvorenej parcely C KN parc. č. 223/3, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 350 m2 vytvorenej Geometrickým plánom 

č. 3/2017 zo dňa 3.2.2017, ktorý vypracoval Ing. Tiborom Takáčom – 

Geoplán, Šafárikova 116, Rožňava, 

2. v článku VI. ods. 3 návrhu kúpnej zmluvy uviesť zmluvnú pokutu za každý 

začatý rok omeškania, 

3. zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu motorových vozidiel 

cez pozemok v k.ú. Rožňava, novovytvorená parcela C KN parc. č. 2274/3 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 228 m2, podľa 

Geometrického plánu č. 3/2017 zo dňa 3.2.2017, ktorý vypracoval 

Ing. Tiborom Takáčom, Geoplán, Šafárikova 116, Rožňava v prospech 

vlastníkov nehnuteľností C KN parc. č. 221/2, 221/4, 221/6, 221/9, 221/10, 

222/1, 222/2, 222/3, 2274/2 a 223/3. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za zdržal sa za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku, uviesť 

v článku VI. ods. 3 návrhu kúpnej zmluvy zmluvnú pokutu za každý začatý rok 

omeškania a zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu motorových 

vozidiel cez pozemok 

 

4. Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou - 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 

časť pozemku C KN parc. č. 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom 

(cca 280 m2), pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja bytom 

Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou, podľa § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok mesto 



Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 

komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave 
 

5 

nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za 

cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti proti proti proti - proti proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   6  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia neodporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. 

 

5. Erika Avram Masaryk, Nová 420, Betliar -  priamy predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č. 3001, 

pozemok C KN parc. č. 525/1, druh pozemku: záhrada s výmerou 641 m2, pre 

Eriku Avram Masaryk, Nová 420, Betliar,  podľa § 9a ods.8, písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu podľa 

znaleckého posudku s tým, že náklady na odstránenie nelegálnej stavby z pozemku 

mesta budú odpočítané z kúpnej ceny. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 

 

6. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, Košice a.s., zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch mesta - Kasárenská 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava 

zapísaných na LV č. 3001, č. 4493 a č. 5716, uvedených v dôvodovej správe a to 

strpieť uloženie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako to bude 



Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 

komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave 
 

6 

zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd  na slúžiace pozemky pri 

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách predmetnej inžinierskej siete a zdržať sa 

konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 

v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice za 

odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta. 

 

7. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, Košice  a.s., zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch mesta - Štítnická 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na LV 

č. 3001 a LV č. 4493 uvedených v dôvodovej správe a to strpieť uloženie elektro-

energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd na slúžiace pozemky pri umiestnení, 

prevádzke, údržbe a opravách predmetnej inžinierskej siete a zdržať sa konania, 

ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v prospech  

Východoslovenskej distribučnej a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice za odplatu 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta. 
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8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice - zriadenie vecného bremena 

na pozemkoch mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava 

zapísaných na LV č. 3001 uvedených v dôvodovej správe a to strpieť uloženie 

vodovodného potrubia na slúžiacich pozemkoch ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd na slúžiace pozemky pri umiestnení, 

prevádzke, údržbe a opravách predmetného vodovodného potrubia a zdržať sa 

konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 

v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom 

Komenského č. 50, Košice za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta. 

 
Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta. 

 

9. Fower s.r.o., Kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 

mesta 

(vypracovala: Perla Ádámová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, 

zapísaného na LV č. 3001, časť pozemku C KN parc. č. 79/22, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre 

spoločnosť FOWER s.r.o., Kvetná 26, podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 

podľa znaleckého posudku. 
 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

 



Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 

komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave 
 

8 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. 

 

10. STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova 8, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta 

(vypracovala: Perla Ádámová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o  odporúča 

1. zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, 

pozemky C KN parc. č. 2081/141, 2081/18, 2081/146, 2073/1, 1983/1, 1989/1, 

1989/4, 1989/9, 2073/12, pozemok E KN parc. č. 250/22 zapísaných na LV 

č. 3001 a pozemok E KN parc. č. 250/123 zapísaný na LV č.4493, pre 

spoločnosť STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom Páterova 8, Rožňava, podľa 

§ 9a) ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je investorom líniovej stavby vo 

verejnom záujme s názvom „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105 - 

vetva II a prepojenie na okruh K-106 Rožňava“, na ktoré bude zriadené vecné 

bremeno, 

2. zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na 

LV 3001 a 4493 uvedených v dôvodovej správe a to strpieť uloženie 

teplovodného potrubia na slúžiacich pozemkoch ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd na slúžiace pozemky pri 

umiestnení, prevádzke, údržbe opravách predmetného teplovodného potrubia 

a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 

z vecného bremena v prospech spoločnosti STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom 

Páterova 8, Rožňava, za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude 

znášať žiadateľ. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za zdržala sa - za za 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 1 

  nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta 

a zároveň zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta.  
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11. Zriadenie spevnenej plochy za účelom vytvorenia parkovacích miest na Letnej 22, 

Rožňava 

(vypracovala: Perla Ádámová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča vydať súhlas vlastníka na vytvorenie odstavných plôch na parkovanie 

troch osobných motorových vozidiel s výmerou cca 49m2 na pozemku 

v k.ú. Rožňava, pozemok C KN parc. č. 2081/140, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie s celkovou  výmerou 10 213 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 3001. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti proti proti proti - proti proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   6  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia neodporúča vydať súhlas vlastníka. 

 

12. Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, Drnava 249, Drnava - priamy predaj 

pozemku mesta pod postavenou garážou 

(vypracoval: Perla Ádámová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča priamy predaj  pozemku mesta v k.ú. Rožňava - novovytvorenej parcely 

C KN parc. č. 2086/293, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

29 m2 vytvorenej z parcely C KN parc. č. 2086/244, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie s celkovou výmerou 5088 m2, zapísanej na LV č. 3001, 

zameranej Geometrickým plánom č. 04/2017 zo dňa 02.02.2017, vyhotoveným 

I. Herško, Edelényská 22, Rožňava, pre Jozefa Panča a manželku Noru Pančovú, 

Drnava 249, podľa § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov za cenu 384,83 €. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku . 
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13. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - na schválenie. 

(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019. 

 
Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019. 

 

14. Rožňava – výstavba 10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom 

(vypracovala: Zlata Macková) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča aktualizovať projektovú dokumentáciu na akciu Rožňava - výstavba 

10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom z roku 2006 a v prípade 

vyhlásenia vhodnej výzvy sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, príp. iných verejných zdrojov. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za proti za proti - za za 

 

Hlasovanie: za:  4 

   proti:   2  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča aktualizovať projektovú dokumentáciu na akciu Rožňava - výstavba 

10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom. 

 

15. „Durová chata“ – informatívna správa a návrh na riešenie 

(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák) 

 

Komisia berie na vedomie informatívnu správu o „Ďurovej chate“ a odporúča aby sa 

Mesto Rožňava zaoberalo myšlienkou zachovania, opravy a využívania lokality „Ďurova 

chata“. Odporúča aby pracovná skupina, ktorá bola menovaná primátorom mesta 
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vypracovala návrhy záchrany „Ďurovej chaty“ pre občanov mesta, turistov, pre ďalšie 

generácie. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča aby sa Mesto Rožňava zaoberalo myšlienkou zachovania, opravy 

a využívania lokality „Ďurova chata“. Odporúča aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá 

by vypracovala návrhy záchrany uvedenej a jedinečnej lokality pre občanov mesta, 

turistov, pre ďalšie generácie. 

 

16. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 

(vypracovala: Ladislav Šalamon) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste 

Rožňava podľa predloženého návrhu a stanovenia poradia opráv chodníkov. 

 
Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste 

Rožňava. 

 

17. Ročná zmluva o dielo č. 131/2016 uzavretá medzi mestom Rožňava a  spoločnosťou 

Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov - rok 2016  

- vyhodnotenie plnenia 

(vypracovala: Ladislav Šalamon) 

 

Komisia berie na vedomie vyhodnotenie plnenia ročnej zmluvy o dielo č. 131/2016 

s spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o., Rimavská Sobota za rok 2016. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

- - - - - - - 

 

Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 

18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto 

žiadosti - Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave 

(vypracovala: Ing. Eva Valentíková) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o  odporúča súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre projekt 

s názvom „Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok. 

 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča schváliť spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok s názvom „Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského 

v Rožňave“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok, maximálne však 25 000 EUR. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča schváliť spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok . 
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19. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu 

mestom Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána Pavla II. do priemyselnej 

oblasti a všešportového areálu kúpaliska 

(vypracovala: Ing. Jarmila Jánošíková) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 pre projekt 

vybudovania cyklochodníka v meste Rožňava 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok. 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča, schváliť Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok projektu vybudovania cyklochodníka v Rožňave“ vo výške 

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, pričom konkrétna výška spolufinancovania bude upresnená. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za za za za - za za 

 

Hlasovanie: za:  6 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 1 

 

Komisia odporúča schváliť spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok . 
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20. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 11. 2016 do 31. 01. 2017 

(vypracovala: Mgr., Ing. Michal Bernáth) 

 

Komisia berie na vedomie zoznam vydaných stavebných povolení, územných 

rozhodnutí a dodatočných povolení na území mesta Rožňava za obdobie od 01.11.2016 

do 31.01.2017 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter Bishof 

Ing. arch. 

Peter Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

- - - - - - - 

 

Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 

 

 

Diskusia 

 

 

 

Záver 

 

 

 

 

 

 

Ľudovít Kossuth 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajomník komisie: Mgr., Ing. Michal Bernáth 


