
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

ZÁZNAM

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri MZ v Rožňave (ďalej len „komisia“) zo dňa 11.04.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Odsúhlasený program:

Otvorenie:

Ostatné:

1. Žiadosť o opravu komunikácie a vybudovanie jej nového úseku.
2. Investícia do siete verejného osvetlenia.
3. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie.
4. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny.
5. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh.
6. Juraj Boldi, Zlatá 309/13, 048 01 Rožňava - priamy predaj pozemku mesta.
7. Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2.
8. Návrh  na  schválenie  pracovnej  náplne  Komisie  cestovného  ruchu  a regionálnej 

politiky,  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  a bytovej,  Komisie  ochrany  verejného 
poriadku,  Komisie  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a športu  a Komisie  výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave.

9. Zmluva  o  zabezpečení  systému  združeného  nakladania  s odpadmi  z  obalov  – 
Dodatok č. 1.

10. Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018.
11. Oznámenie  o  navrhovanej  činnosti  -  „Technológia  Remeselníckeho  pivovaru“ 

predloženie zámeru podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z.,  o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov 
Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017.

Majetkoprávne záležitosti:

13. Apoštolská  cirkev  na  Slovensku,  Zbor  Rožňava,  A.  Hronca  9,  Rožňava  - žiadosť 
o kúpu prebytočného majetku mesta.

14. Ing.  Róbert  Anna,  Lipovník  262,  Emil  Kuchta  Strelnica  9  Rožňava  - zverejnenie 
zámeru priameho predaja pozemkov mesta.

15. Východoslovenská  distribučná,  a.s.,  Mlynská  31,  Košice  -  zverejnenie  zámeru 
priameho predaja pozemku mesta.
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

16. WISCONSULT,  s.r.o.,  Čučmianská  dlhá  8,  Rožňava - zverejnenie  zámeru  priamej 
zámeny  pozemkov mesta.

17. Ladislav Jankó - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
18. „Durová chata“ – plnenie uznesenie MZ č. 220/2016.
19. Zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018.
20. Štúdia „bufety na kúpalisku“.

Diskusia:

Záver:

Otvorenie
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ľudovít Kossuth.

Ostatné:

1. Žiadosť o opravu komunikácie a vybudovanie jej nového úseku
(vypracovala: Zlatka Macková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča aby sa mesto zaoberalo riešením predmetnej  príjazdovej  komunikácie 

postavenej na pozemku C KN parc. č. 1936/25 a a vybudovanie jej nového úseku 
na pozemku C KN parc. č. 1936/27 od Šafárikovej ulice smerom k „zámočku“ a k 
rodinným domom.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia odporúča aby sa mesto zaoberalo riešením predmetnej príjazdovej komunikácie 
postavenej  na pozemku C KN parc.  č.  1936/25 a a vybudovanie jej  nového úseku na 
pozemku C KN parc. č. 1936/27 od Šafárikovej ulice smerom k „zámočku“ a k rodinným 
domom.

2. Investícia do siete verejného osvetlenia
(vypracovala: Zlatka Macková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča investíciu do siete verejného osvetlenia:

1.
a) investíciu  do  siete  verejného  osvetlenia  spoločnosti  FIN.  M.O.S.  a.s.  na 

území  mesta  Rožňava  v mestskej  časti  Nadabula  v rozsahu  ponuky 
VO- 20180228 zo dňa 28.2.2018 a poveruje primátora mesta k podpísaniu 
príslušnej zmluvnej dokumentácie

b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo 
forme  nákupu  158  ks  (  cenných  papierov  )   akcií  v nominálnej  hodnote 
á 331,- € v celkovej kúpnej cene 63 336,- € v rozsahu ponuky VO-20180228 
zo  dňa  28.2.2018  a poveruje  primátora  mesta  k podpísaniu  príslušnej 
zmluvnej dokumentácie.

2.
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a) investíciu  do  siete  verejného  osvetlenia  spoločnosti  FIN.  M.O.S.  a.s.  na 
území mesta Rožňava v lokalite IBV Zámoček a poveruje primátora mesta 
k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie

b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo 
forme nákupu 29 ks (cenných papierov) akcií v nominálnej hodnote á 331,- € 
v celkovej kúpnej cene 12 000,- € a poveruje primátora mesta k podpísaniu 
príslušnej zmluvnej dokumentácie.

3.
a) investíciu  do  siete  verejného  osvetlenia  spoločnosti  FIN.  M.O.S.  a.s.  na 

území  mesta  Rožňava  v lokalite  Rožňava  –  kruhový  objazd  a poveruje 
primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie

b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo 
forme nákupu 35 ks (cenných papierov) akcií v nominálnej hodnote á 331,- € 
v celkovej kúpnej cene 14 256,- € a poveruje primátora mesta k podpísaniu 
príslušnej zmluvnej dokumentácie.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia odporúča investíciu do siete verejného osvetlenia.

3. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava v § 4 ods. 3 a ods. 6, § 11, 

§ 18 ods. 2, § 19 ods. 4 a ods. 6 až ods. 8, § 21 ods. 5 a ods. 7a, § 27 ods. 3 a ods. 5, 
§ 29 ods. 6 a ods. 7, § 30 ods. 1, § 31 ods. 3, § 33 ods. 2 písm. g), § 36 ods. 4  
a § 48 ods.  1  podľa  predloženého  návrhu  a zároveň  odporúča  v  §  45  Odmeny 
škrtnúť posledné slovo „mesta“ vo vete a nahradiť ho textom  „a šírení dobrého 
mena mesta.“

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko
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za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia odporúča zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava.

4. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  zmeny  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o organizácii  miestneho 

referenda v § 2 ods. 2, § 4 ods. 1, § 12, § 16 ods. 7, § 17 ods. 2, § 19 ods. 1  
a § 24 ods. 1 a 2 podľa predloženého návrhu.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča zmeny  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o organizácii  miestneho 
referenda.

5. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  Všeobecne záväzné nariadenie  o určení  názvov ulíc  a iných verejných 

priestranstiev podľa predloženého návrhu.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
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zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia odporúča Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev podľa predloženého návrhu.

6. Juraj Boldi, Zlatá 309/13, 048 01 Rožňava - priamy predaj pozemku mesta
(vypracovala: JUDr. Angelika Szakalová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  alternatívu  2.:  zverejnenie  zámeru  priameho  prenájmu  časti  pozemku 

zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 2081/13 zastavané plochy 
o výmere 9 m² v zmysle § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.z dôvodu, že za 
užívanie  tohto  pozemku  na  umiestnenie  predajného  stánku  novín,  časopisov 
a ďalšieho  doplnkového  sortimentu  žiadateľ  bude  platiť  mestu  nájom  za 
prenajímaný pozemok.
Výška nájomného za prevádzky obchodu a služieb so zastavanou plochou do 50 m², 
II.  zóna mesta:  ( 15 € x 9 m²) =135 €/m²/rok.  Spätný nájom od 01.08.2017 do 
30.04.2018 je vo výške 101,25 €.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržala sa: 0
nehlasovala: 0

Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku

7. Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2
(vypracovala: JUDr. Judita Jakobejová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča alternatívu 1. : VO 1 ...............................9

VO 2 .............................. 8

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

proti za proti proti proti proti proti
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Hlasovanie: za: 1
proti: 6
zdržali sa: 0
nehlasovala: 0

Komisia neodporúča alternatívu 1.

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča alternatívu 1. : VO 1 ...............................10

VO 2 ...............................  7

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za proti za za za za za
 
Hlasovanie: za: 6

proti: 1
zdržali sa: 0
nehlasovala: 0

Komisia odporúča alternatívu 2.

8. Návrh  na  schválenie  pracovnej  náplne  Komisie  cestovného  ruchu  a regionálnej 
politiky,  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  a bytovej,  Komisie  ochrany  verejného 
poriadku,  Komisie  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a športu  a Komisie  výstavby, 
územného  plánovania,  životného  prostredia  a miestnych  komunikácií  MZ 
v Rožňave
(vypracovala: JUDr. Judita Jakobejová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  náplň  práce  Komisie  výstavby,  územného  plánovania,  životného 

prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave. 

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 0

7



Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

Komisia  odporúča náplň  práce  Komisie  výstavby,  územného  plánovania,  životného 
prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave.

9. Zmluva  o  zabezpečení  systému  združeného  nakladania  s odpadmi  z  obalov  - 
Dodatok č. 1
(vypracovala: Ing. Andrea Blašková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča dodatok č.  1 k Zmluve o zabezpečení  systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 0

Komisia odporúča dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov.

10. Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií  a ostatných plôch na rok 
2018
(vypracovala: Ing. Andrea Blašková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o  odporúča zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch 

na rok 2018.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 0
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Komisia  odporúča zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií  a ostatných 
plôch na rok 2018.

11. Oznámenie  o  navrhovanej  činnosti  -  „Technológia  Remeselníckeho  pivovaru“ 
predloženie zámeru podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(vypracovala: Ing. Andrea Blašková)

Komisia berie na vedomie oznámenie o navrhovanej činnosti
o „Technológia Remeselníckeho pivovaru“,
o „Technológia výroby výnimočných destilátov, nealko a nízkoalkoholických 

nápojov“,
o „Malá vodná elektráreň Nadabula – Slaná“

predloženie zámeru podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

- - - - - - -

Hlasovanie: (bez hlasovania)

12. Monitorovacia  správa  o  plnení  Akčného  plánu  rozvoja  mesta  Rožňava  a plnení 
cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017
(vypracovala: Ing. Jarmila Jánošíková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o  odporúča

 vypracovaný monitoring o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava 
a plnení.

 Monitorovaciu  správu  o plnení  Akčného  plánu  rozvoja  mesta  Rožňava 
a plnení Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017, vrátane 
plnenia  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  ako  súčasti  Programu 
rozvoja mesta Rožňava.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
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nehlasovala: 0

Komisia  odporúča vypracovaný  monitoring  o plnení  Akčného  plánu  rozvoja  mesta 
Rožňava  a plnení  a zároveň  odporúča monitorovaciu  správu  o plnení  Akčného  plánu 
rozvoja mesta Rožňava a plnení Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 
2017,  vrátane  plnenia  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  ako  súčasti  Programu 
rozvoja mesta Rožňava.

Majetkoprávne záležitosti:

13. Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava, A.  Hronca 9,  Rožňava - žiadosť 
o kúpu prebytočného majetku mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  alt.  1.  zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  budovy  spoločenského 

pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej 66 v Rožňave, postavenej na pozemku C KN parc. 
č.  1852/123, súp.  č.  1911, zapísanej  na LV č.  6113 a pozemku  C KN parc.  č. 
1852/123  zast.  plocha  s výmerou  265  m2,  zapísaného  na  LV  č.  3001,  pre 
Apoštolskú cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava so sídlom  Akademika  Hronca 9, 
Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov,  z dôvodu,  že žiadateľ  má  predmetnú  budovu  dlhodobo 
v prenájme  a v budúcnosti ju plánuje  využívať ako  administratívne a spoločenské 
centrum  so  zameraním  na  prácu  s deťmi  a mládežou,  závislosťou  ohrozenými 
skupinami, mladými   rodinami a na poskytovanie   sociálnych  služieb.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za zdržala sa za za za

Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržala sa: 1
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  budovy  spoločenského 
pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej 66 v Rožňave.

14. Ing. Róbert  Anna, Lipovník 262, Emil Kuchta Strelnica 9 Rožňava - zverejnenie 
zámeru priameho predaja pozemkov mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

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

časť  parcely  E  KN  parc.  č.  2465/4  vodná  plocha  zapísaná  na  LV  č.  4493, 
s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Ing. Róberta Annu, Lipovník 
č. 262 a časť parcely E KN parc. č. 2353 zast. plocha zapísaná na LV č. 4493, 
s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Emila Kuchtu, Strelnica č. 9, 
Rožňava  podľa  §  9a ods.  8  písm.  e)  zákona č.  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí 
v znení  neskorších  predpisov,  z dôvodu,  že  pozemky  mesto  nevyužíva  a 
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za zdržal sa za

Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  pozemkov  mesta  v k.ú. 
Rožňava.

15. Východoslovenská  distribučná,  a.s.,  Mlynská  31,  Košice  -  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 z parcely C KN parc. č. 1774/24  s  výmerou  cca 20 m2 pre Východoslovenskú 
distribučnú, a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice 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 pozemkom  žiadateľa,  ktorý   plánuje  výstavbu  novej 
kioskovej trafostanice v rámci stavby „V385 – Rožňava – Ul. pionierov – Úprava 
VN vedenia medzi MTR43 STRED a MTR44 STRESD2“,  za cenu 300,-€.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava.

16. WISCONSULT, s.r.o., Čučmianská dlhá 8, Rožňava - zverejnenie zámeru priamej 
zámeny  pozemkov mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zverejnenie  zámeru  nasledovnej  priamej  zámeny  pozemkov 

v k.ú. Rožňava:
o časť  pozemku  vo  vlastníctve  mesta,  E  KN  parc.  č.  2353  s výmerou 

upresnenou geometrickým plánom pripadne v prospech WISCONSULT, 
s.r.o., so sídlom Čučmianská dlhá 8, 048 01 Rožňava

o časti pozemku C KN parc. č. 209 vo vlastníctve WISCONSULT, s.r.o., so 

sídlom Čučmianská dlhá 8, Rožňava s výmerou upresnenou geometrickým 
plánom pripadnú v prospech mesta 

podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a časť pozemku vo 
vlastníctve  žiadateľa  sa  nachádza  pod  chodníkom.  Hodnoty  zamieňaných 
nehnuteľností budú určené znaleckým posudkom.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča zverejnenie  zámeru  nasledovnej  priamej  zámeny   pozemkov 
v k.ú. Rožňava

17. Ladislav Jankó - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
(vypracoval: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča predaj časti pozemku C KN parc. č. 1969/99, len časť ktorá sa nachádza 

pozdĺž oporného múra a pozemku C KN parc. č. 1969/103 v k.ú Rožňava. 

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov

Ing. 
Nataša 

Ing. arch. 
Peter 

Ing. arch. 
Peter 

Ing. Peter 
Marko
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á Vjesztová Bischof Tešlár
za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča predaj  časti  pozemku  C KN parc.  č.  1969/99,  len  časť  ktorá  sa 
nachádza pozdĺž oporného múra a pozemku C KN parc. č. 1969/103 v k.ú Rožňava.

18. „Durová chata“ – plnenie uznesenie MZ č. 220/2016
(vypracoval: JUD. Ing. Michal Bernáth)

Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení zo dňa 07.02.2018 a predmetný bod presúva 
na nasledujúce zasadnutie. 

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za za za za za za

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení zo dňa 07.02.2018 a predmetný bod presúva 
na nasledujúce zasadnutie.

19. Zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 
rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018
(vypracoval: Mgr. Peter Hrivnák)

Komisia  berie  na  vedomie zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných 
povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 02. 2018 do 
31. 03. 2018.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

- - - - - - -

Hlasovanie: (bez hlasovania)
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20. Štúdia „bufety na kúpalisku“
(vypracoval: ...............................)

Komisia predloženú štúdiu berie na vedomie.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

- - - - - - -

Hlasovanie: (bez hlasovania)

Záver

Ľudovít Kossuth
predseda komisie

Tajomník komisie: JUDr. Ing. Michal Bernáth
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