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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 12.04.2017 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

  

Odsúhlasený program: 

 

 

 Otvorenie: 

 

 

 

Ostatné: 

 

1. Informácia o možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Rožňava. 

2. Hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava – informačná správa primátora mesta. 

3. Margaréta Hacskova, Komenského 10, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

4. FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - investícia do siete verejného 

osvetlenia – Čučmianska ulica v Rožňave. 

5. Prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou 

dotácie resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava. 

6. Petícia občanov. 

7. VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh. 

8. CCF CONSTRUCTION s.r.o., Hviezdoslavova 109/17, Stará Ľubovňa  – prenájom 

pozemku mesta. 

9. CARSman s.r.o., Zakarpatská 1901/6, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu pozemku mesta v Priemyselnej zóne. 

10. HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemku mesta v Priemyselnej zóne. 

11. ISPA s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemku mesta. 

 

Majetkoprávne záležitosti: 

 

12. MVDr. Estera Pengerová, Letná 17, Košice - odkúpenie pozemku do vlastníctva 

mesta. 

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

mesta. 
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14. Klára Ondrejová, Nadabula 11, Rožňava - zriadenie vecného bremena na pozemku 

mesta. 

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

zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta. 

16. ENERGOVOD s.r.o. , Tehelná 11, Rožňava - predaj pozemku mesta. 

17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - priamy predaj pozemku 

mesta. 

18. GEMMA- LP, s.r.o. Osloboditeľov 1635/5, Humenné - zverejnenie zámeru zámeny 

pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta v k.ú. Rožňava. 

19. Ing.  Ondrej Macák, Rožňavské Bystré 209 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 

v k.ú. Rožňava. 

20. MVDr. Ladislav Kerpán, Šafárikova 49, Rožňava - zámena pozemkov v k.ú. Rožňava. 

21. Juraj Keszi, Komenského 18, Rožňava – predaj budovy a pozemku mesta. 

22. Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo Rožňava - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 

v k.ú. Rožňava. 

23. Fower s.r.o., Ulica kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja 

pozemku vo vlastníctve mesta. 

24. Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava - zverejnenie zámeru 

priameho prenájmu pozemku mesta. 

25. Jozef Vojtechovský, Slnečná 11, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta. 

26. Ladislav Sztupák, Edelényska 40, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta. 

27. Mikuláš Lučko, Mierova 6, 048 01  Rožňava - priamy predaj pozemku mesta. 

28. Mgr. Erika Adamiová, Edelényska 2, Rožňava - predaj pozemku mesta. 

29. Přemysl Smutný, Čučma 222, Čučma - predaj pozemku mesta. 

30. Východoslovenská distribučná, a.s. - zriadenie vecného bremena na pozemku mesta 

31. Žiadosť o vyhotovenie informačných tabúl – doplnenie. 

32. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 02. 2017 do 31. 03. 2017. 

 

 

 

Diskusia: 

 

 

Záver: 
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Otvorenie 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ľudovít Kossuth. 

 

 

Ostatné: 

 

1. Informácia o možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Rožňava 

(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská) 

 

Komisia berie na vedomie informácia o možnosti využitia participatívneho rozpočtu 

v meste Rožňava 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

- - - - - - - 

 

Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 

2. Hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava – informačná správa primátora mesta 

(vypracovala: JUDr. Judita Jakobejová) 

 

Komisia berie na vedomie informačnú správu primátora mesta Rožňava o realizácii 

obsadenia postu hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

3. Margaréta Hacskova, Komenského 10, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy 

(vypracovala: Mgr. Veronika Bodnárová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o Odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.01.2017 do 

31.12.2020 na pozemky E KN parc. č. 1740/1, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, s výmerou 2817 m2 a pozemku E KN parc.č. 1741/1, druh pozemku: trvalý 

trávnatý porast, s výmerou 5640 m2, t.j. s celkovou výmerou 8457 m2, zapísaných 
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na LV č. 4730 s pani Margarétou Hacskovou, Komenského 10 Rožňava 

s nájomným vo výške 0,35€/m2/rok t.j. celkom 2959,95 €/rok. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy a odporúča Odboru právnemu a správy 

majetku doplniť do nájomnej zmluvy predkupne právo na predmetný pozemok resp. kúpu 

uvedeného pozemku do vlastníctva mesta. 

 

4. FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - investícia do siete verejného 

osvetlenia – Čučmianska ulica v Rožňave 

(vypracovala: Zlata Macková) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., 

Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava na území mesta RV v rozsahu ponuky VO-

20170330 zo dňa 30. marca 2017 a  navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti 

FIN.M.O.S. vo forme nákupu 92 ks cenných papierov (akcii) v nominálnej hodnote 

á 331,00 € v celkovej kúpnej cene 37818,00 € v rozsahu ponuky VO-20170330 zo 

dňa 30. marca 2017. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča investíciu do siete verejného osvetlenia. 
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5. Prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou 

dotácie resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava 

(vypracovala: Ing. Eva Valentíková) 

 

Komisia berie na vedomie prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí 

o podporu formou dotácie resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

- - - - - - - 

 

Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 

6. Petícia občanov 

(vypracovala: Ing. Dana Majorčíkova) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča petícii občanov mesta vyhovieť pri najbližšej zmene územného plánu 

mesta. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča petícii občanov mesta vyhovieť pri najbližšej zmene územného plánu 

mesta. 
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7. VZN o poskytovaní elektronických služieb - návrh 

(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb 

podľa predloženého návrhu. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb 

podľa predloženého návrhu. 

 

8. CCF CONSTRUCTION s.r.o., Hviezdoslavova 109/17, Stará Ľubovňa  – prenájom 

pozemku mesta 

(vypracovala: JUDr. Angelika Szakalová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča prenájom pozemku zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parc. č. KN 

C 1861/291 zastavané plochy a nádvoria o výmere upresnenej geometrickým 

plánom ( cca1000 m2 ) na vybudovanie bezdotykovej  samoobslužnej umývačky 

áut,pre spoločnosť CCF CONSTRUCTION  s.r.o., Hviezdoslavova 109/17, 064 01 

Stará Ľubovňa formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa vypracovaného 

znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča prenájom pozemku formou obchodnej verejnej súťaže. 
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9. CARSman s.r.o., Zakarpatská 1901/6, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu pozemku mesta v Priemyselnej zóne 

(vypracovala: JUDr. Angelika Szakalová) 

 

Komisia materiál stiahla z hlasovania a žiada o doplnenie štúdie resp. plošnej 

využiteľnosti pozemku. 

 

10. HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemku mesta v Priemyselnej zóne 

(vypracovala: JUDr. Angelika Szakalová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku zapísaného na LV č. 

3001, k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 4431 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2825 m2 na výstavbu výrobnej haly na výrobu záhradných drevených domčekov 

a im podobných komponentov, pre spoločnosť HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 

01 Rožňava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Rožňava, v ktorej 

mesto ponúka pozemky na prenájom, za nájomné vo výške 1 500,- €/rok. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za zdržala sa za - za 

 

Hlasovanie: za:  4 

   proti:   0  

   zdržali sa: 1 

  nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta. 

 

11. ISPA s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemku mesta 

(vypracovala: JUDr. Angelika Szakalová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča nepredložiť materiál na zasadnutie MZ a žiada o doplnenie dokladov, 

ktorými bola reklamná stavba povolená. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za zdržala sa - za 

 

Hlasovanie: za:  4 

   proti:   0  

   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča nepredložiť materiál na zasadnutie MZ a žiada o doplnenie dokladov, 

ktorými bola reklamná stavba povolená. 

 

Majetkoprávne záležitosti: 

 

12. MVDr. Estera Pengerová, Letná 17, Košice - odkúpenie pozemku do vlastníctva 

mesta 

(vypracoval: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča odkúpenie  pozemku pod miestnou komunikáciou  ALeje Jána Pavla II. v 

Rožňave, časť z parcely parc.č.KN E 1837 orná pôda   s  výmerou cca 2772 m2, 

zapísaného na LV č.3485 od MVDr. Estery Pengerovej bytom Ul.letná 17, Košice 

podiel 5/9, MUDr. Enikő Sedlákovej bytom Kuzmányho 15, Košice podiel 1/9, 

Miroslavy Erdősovej bytom  Južná trieda 32, Košice  podiel 1/4 a Róberta Erdős 

bytom Južná trieda 32, Košice podiel 1/12. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou  Alej Jána Pavla II. 

v Rožňave a navrhuje aby komisia finančná rokovala o výške kúpnej ceny. 
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13. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, Košice - zriadenie vecného bremena na pozemku 

mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

na LV č.4493, parc.č.KN E 2382/2 zast.plocha  s výmerou 11205 m2, to  strpieť 

uloženie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako  to bude  

zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd  na slúžiaci pozemok 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 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta. 

 

14. Klára Ondrejová, Nadabula 11, Rožňava - zriadenie vecného bremena na pozemku 

mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú.Nadabula zapísaného 

na LV č.2475, parc.č.KN E 1062/101 zast.plocha s celkovou výmerou 9782 m2 a to  

strpieť uloženie kanalizačnej prípojky na  slúžiacom pozemku ako  to bude  

zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd  na slúžiaci pozemok pri 

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách predmetnej kanalizačnej prípojky a 

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

bremena v prospech  Kláry Ondrejovej bytom Nadabula č.11, Rožňava  za odplatu 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta. 

 

15. 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 parcely parc.č.KN C 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom ( 

cca 300 m2 ), pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja  bytom 

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

z dôvodu, že pozemok mesto 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 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

zdržal - za proti zdržal - zdržal 

 

Hlasovanie: za:  1 

   proti:   1 

   zdržali sa: 3 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neprijala uznesenie. 

 

16. ENERGOVOD s.r.o. , Tehelná 11, Rožňava - predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť  parc.č. KN C 1684/1 

zast.plocha  zapísanej na LV č.3001 o výmere upresnenej geometrickým plánom ( 

cca.270 m2 ) formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti - proti proti zdržal - proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   4 

   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neodporúča predaj predmetného pozemku na výstavbu garáži nakoľko je 

vypracovaná štúdia, ktorá rieši parkovanie na sídlisku juh. 

 

17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - priamy predaj pozemku 

mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

parc.č.KN C 2250/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m2, ktorá je 

vytvorená z parciel parc.č.KN C 853/3 ostatná plocha s výmerou 884 m2 

a z parc.č.KN C 2250/2 s výmerou 64 m2 zapísaných na LV č.3001, všetko 

zamerané Geometrickým plánom č.181/2016 zo dňa 6.12.2016 vyhotoveným 

GEOS Košice, s.r.o. so sídlom Barčianska 68, Košice pre Východoslovenskú 

distribučnú a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice,  podľa  9a, ods.8 písm.b) 

zák.č.138/1991 Zb., za cenu 60,-€ ( 15,.€/m2 ). 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 
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18. GEMMA- LP, s.r.o. Osloboditeľov 1635/5, Humenné - zverejnenie zámeru zámeny 

pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta v k.ú. Rožňava 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru zámeny nasledovných pozemkov v k.ú. Nadabula: 

novovytvorené  parc.č.KN C 1101/11 ostatná plocha s výmerou 7604 m2,KN C 

1103/9 trvalý trávny porast s výmerou 198 m2, KN C 1103/10 trvalý trávny porast 

s výmerou 104 m2, KN C 1101/12 ostatná plocha s výmerou 214 m2, KN C 1102/3 

zast.plocha s výmerou 87 m2, KN C 1103/7 trvalý trávny porast s výmerou 2726 m2 a 

KN C 1103/8 trvalý trávny porast s výmerou  711 m2 zamerané Geometrickým 

plánom č.20/2017 zo dňa 28.3.2017 vyhotoveným MontanA Košice s.r.o., vo 

vlastníctve mesta Rožňava pripadnú v prospech GEMMA-LP s.r.o., so sídlom 

Osloboditeľov 1634/5, Humenné a novovytvorené  parc.č. KN C 5655/5 zast.plocha s 

výmerou 992 m2 v spoluvlastníckom podiele o veľkosti  11/12 k celku a KN C 5655/6 

zast.plocha s výmerou 2 592 m2 zamerané Geometrickým plánom č.17.0004/2017 zo 

dňa 21.02.2017 vyhotoveným HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., Košice vo vlastníctve 

GEMMA- LP s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 1634/5, Humenné pripadnú v prospech 

mesta Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky 

vo vlastníctve žiadateľa  sú potrebné pre mesto z dôvodu výstavby vjazdu do 

priemyselnej zóny a zamieňané pozemky  žiadateľ  plánuje využiť na realizáciu 

projektu Obnovy ťažby a spracovanie tetraedritových rúd z ložiska Strieborná žila 

v DP Rožňava III., za podmienok, že rozdiel vo výške hodnoty zamieňaných 

nehnuteľností žiadateľ uhradí v cene podľa znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti - proti proti proti - proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   5 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neodporúča zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ani zriadenie vecného 

bremena. 

Komisia odporučila kúpu pozemkov na vjazd do priemyselnej zóny od spoločnosti 

GEMMA- LP, s.r.o. 
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19. Ing.  Ondrej Macák, Rožňavské Bystré 209 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 

v k.ú. Rožňava 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: 

▪ pozemok, časť z parc.č. KN C 2924/10  zast.plocha   zapísanej na LV č.887 

o výmere upresnenej geometrickým plánom ( cca 800 m2 ) vo vlastníctve Ing. 

Ondreja Macáka bytom Rožňavské Bystré č.209 pripadne v prospech mesta 

Rožňava a pozemok, parc.č.KN C 2913/4 ostatná plocha s výmerou 1915 m2 a 

časti z parc.č.KN E 1342 ostatná plocha a  parc.č.KN E 1345/5 lesný pozemok 

zapísaných na LV č.4493 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech 

Ing. Ondreja Macáka bytom Rožňavské Bystré č.209 podľa § 9a, ods.8 

písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto svoje pozemky  nevyužíva 

a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a na 

pozemku vo vlastníctve žiadateľa je postavené parkovisko, ktoré využíva 

mesto. Náklady súvisiace so zámenou po vzájomnej dohode budú znášať 

spoločne žiadateľ a mesto. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti - proti proti zdržal - proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   4 

   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neodporúča zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností. 

 

20. MVDr. Ladislav Kerpán, Šafárikova 49, Rožňava - zámena pozemkov v k.ú. 

Rožňava 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zámenu nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: 

▪ pozemok, parc.č.KN C 1969/91 zast.plocha s výmerou 30 m2 vo vlastníctve 

MVDr. Ladislava Kerpána bytom Šafárikova 49, Rožňava pripadne 

v prospech mesta Rožňava a pozemok, parc.č.KN C 1967/20 zast.plocha 

s výmerou 44 m2 vo vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech MVDr. 

Ladislava Kerpána bytom Šafárikova 49, 048 01 Rožňava, podľa § 9a, ods.8 

písm.b) zák.č.138/1991 Zb. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zámenu nehnuteľností. 

 

21. Juraj Keszi, Komenského 18, Rožňava – predaj budovy a pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča predaj budovy, chaty so súp.číslom 1654, postavenej na pozemku 

parc.č.KN C 6115 lesný pozemok a pozemku  parc.č.KN C 6115 lesný pozemok 

s výmerou 16 m2 zapísaných na LV č.3001 formou obchodnej verejnej súťaže za cenu 

podľa znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti - proti proti proti - proti 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neodporúča predaj budovy, chaty s pozemkom. 

 

22. Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo Rožňava - zverejnenie zámeru zámeny 

pozemkov v k.ú. Rožňava 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: 

▪ parc.č.KN C 2161/294 zast.plocha s výmerou 36 m2, KN C 2161/295 

zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/296 zast.plocha s výmerou 33 m2, 

KN C 2161/297 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/298 zast.plocha 

s výmerou 35 m2, KN C 2161/299 zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 

2161/300 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/301 zast.plocha 
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s výmerou 40 m2, KN C 2161/302 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 

2161/303 zast.plocha s výmerou 43 m2, KN C 2161/304 zast.plocha 

s výmerou 41 m2, KN C 2161/305 zast.plocha s výmerou 40 m2 , KN C 

2161/306 orná pôda s výmerou 206 m2 a KN C 2161/348 orná pôda 

s výmerou 300 m2
 zapísané na LV č.3118 vo vlastníctve Rímskokatolickej 

cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava pripadnú 

v prospech mesta Rožňava a pozemok, časť z parc.č.KN E 2353 zast.plocha 

zapísanej na LV č.4493 o výmere upresnenej geometrickým plánom vo  

vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech  Rímskokatolickej cirkvi, 

Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava podľa § 9a, ods.8 

písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta   sa nachádza 

v tesnej blízkosti budovy vo vlastníctve žiadateľa  a zamieňané pozemky  sú 

zastavané  budovami vo vlastníctve mesta. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

proti - proti proti proti - proti 

 

Hlasovanie: za:  0 

   proti:   5 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia neodporúča zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností. 

 

23. Fower s.r.o., Ulica kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja 

pozemku vo vlastníctve mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

zapísaného na LV č. 3001, časť parcely  parc.č. KN C 79/22 zastavaná plocha 

s  výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre FOWER s.r.o., Ulica kvetná č. 26, 

podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok bezprostredne 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ sa bude starať o zeleň 

nachádzajúcu sa na pozemku mesta susediacom s predmetným pozemkom po dobu 5 

rokov a po odsúhlasení zrealizuje chodník na prepojenie pešej zóny a existujúceho 

chodníka na Ul. kvetnej, za cenu podľa znaleckého posudku. 
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Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (v grafickej 

prílohe vyznačené žltou farbou). Komisia odporúča spojiť materiál s materiálom 

Občianskeho združenia Otvor dvor. Mesto by malo dať návrh riešenia dotknutého územia 

(vytvoriť malý park) aj s riešením dopravnej situácie a následne by malo vyvolať 

spoločné rokovanie s obidvoma žiadateľmi pričom garantom by malo byť mesto.   

 

24. Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava - zverejnenie zámeru 

priameho prenájmu pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

časť parcely parc.č. KN C 79/22 zastavaná plocha s celkovou výmerou 833 m2, 

zapísanej na LV č. 3001, pre Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, 

Rožňava, podľa § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že predmetný 

pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Kláštora, ktorú má uvedené 

občianske združenie v dlhodobom prenájme, na dobu určitú  20 rokov, za cenu 1,-

€/rok 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta (v grafickej 

prílohe vyznačené zelenou farbou). Komisia odporúča spojiť materiál s materiálom 

spoločnosti Fower s.r.o.. Mesto by malo dať návrh riešenia dotknutého územia (vytvoriť 

malý park) aj s riešením dopravnej situácie a následne by malo vyvolať spoločné 

rokovanie s obidvoma žiadateľmi pričom garantom by malo byť mesto. 
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25. Jozef Vojtechovský, Slnečná 11, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcely parc.č. KN C 

875/188 zastavaná plocha s výmerou 24 m2, zapísanej na LV č. 3001, pre Jozefa 

Vojtechovského, bytom Slnečná 11, Rožňava, zastúpeného JUDr. Jánom Halkom, 

advokátom, Cyrila a Metoda 105/2, Rožňava  na základe plnomocenstva zo dňa 

28.03.2017 , podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb.,  za cenu 318,48 €. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 

 

26. Ladislav Sztupák, Edelényska 40, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča priamy  predaj  pozemku mesta v k.ú. Rožňava parcely parc. č. KN C 

4424 zastavaná plocha s výmerou 283 m2, zapísanej na LV č. 5321, pre  Ladislava 

Sztupáka, bytom Edelényska 40, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.b) 

zák.č.138/1991 Zb.,  za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča priamy  predaj  pozemku mesta. 
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27. Mikuláš Lučko, Mierova 6, 048 01  Rožňava - priamy predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

par.č. KN C 1957/27 zastavaná plocha s výmerou 29 m2,vytvorenej z parcely 

parc.č. KN E 1780/2 trvalý trávny porast s celkovou výmerou 1 166 m2,  zapísanej 

na LV č. 4493, zameranej Geometrickým plánom č. 70/2008 zo dňa 19.12.2008, 

vyhotoveným I. Szabóová, Edelényska 22 Rožňava,  pre Mikuláša Lučka, bytom 

Mierova č. 6, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb.,  za cenu 

384,83 €. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 

 

28. Mgr. Erika Adamiová, Edelényska 2, Rožňava - predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č. KN E 2386 ostatná plocha 

s výmerou 166 m2 zapísanej na LV č. 4493 formou obchodnej verejnej súťaže za 

cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže. 
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29. Přemysl Smutný, Čučma 222, Čučma - predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Perla Dávidová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča predaj pozemku mesta v k.ú. Čučma, pozemok parc.č. KN E 2385 lesný 

pozemok s výmerou 850 m2 formou: 

▪ 1/ priameho predaja podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., pre 

Přemysla Smutného, bytom Čučma č. 222, z dôvodu, že mesto predmetný 

pozemok nevyužíva, bol zanedbaný a žiadateľ ho už niekoľko rokov udržiava. 

Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude žiadať kupujúci., 

▪ 2/ obchodnej verejnej súťaže v zmysle §12a Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho predaj pozemku mesta.  

 

30. Východoslovenská distribučná, a.s. - zriadenie vecného bremena na pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

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

zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 1930/39 a 1930/42, to  strpieť uloženie 

elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako  to bude  zakreslené 

v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd  na slúžiaci pozemok 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 . 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  

   zdržali sa: 0 

   nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta. 
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31. Žiadosť o vyhotovenie informačných tabúl - doplnenie 

(vypracovala: Mgr., Ing. Michal Bernáth) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča súhlasiť s osadením informačných tabúl. 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

za - za za za - za 

 

Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 

   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 

 

Komisia odporúča súhlasiť s osadením informačných tabúl. 

 

32. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od  01. 02. 2017 do 31. 03. 2017 

(vypracovala: Mgr. Peter Hrivnák) 

 

Komisia berie na vedomie zoznam vydaných stavebných povolení, územných 

rozhodnutí a dodatočných povolení na území mesta Rožňava za obdobie od od 01. 02. 

2017 do 31. 03. 2017 

 

Ľudovít 

Kossuth 

Ing. Ján 

Lach 

Erika 

Szabadosová 

Ing. 

Nataša 

Vjesztová 

Ing. arch. 

Peter 

Bischof 

Ing. arch. 

Peter 

Tešlár 

Ing. Peter 

Marko 

- - - - - - - 

 

Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 

Diskusia 

 

Záver 

 

 

 

Ľudovít Kossuth 

predseda komisie 

 

 

Tajomník komisie: Mgr., Ing. Michal Bernáth 


