
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 12.09.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Odsúhlasený program:

Otvorenie:

Miestna obhliadka:

1. Petícia  proti  plánovanej  výstavbe  „Obytnej  zóny“  v mestskej  časti  Nadabula  na 
pozemkoch C KN parc. č. 480, parc. č. 481, parc. č. 482, parc. č. 483.

2. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Výdajňa pitnej vody na kreditný 
odber v Rožňave.“

3. FAST FOOD u RUŽI – zverejnenie zámeru priameho  predaja pozemku mesta.
4. M. Kováč - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
5. A. Bartók - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
6. DoFe, s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta.
7. L. Jankó - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta.
8. Rímskokatolická cirkev - ponuka na kúpu pozemkov do majetku mesta.
9. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava.
10. Pozemok pod bytovým domom na Budovateľskej ul. 19, 21, 23 v Rožňave - žiadosť 

vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku pod bytovým 
domom.

11. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh 
na zmenu a doplnenie.

12. Vybudovanie prístupovej cesty – IBV Sama Tomášika“.
13. Výročná správa mesta Rožňava za rok 2017.
14. Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2018 vrátané ROPO.
15. Návrh na 2.zmenu rozpočtu.
16. Návrh tém pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019.
17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice - zriadenie vecného bremena 

na pozemkoch mesta.
18. NIXEN s.r.o.,  Útulná  2056/11,  048 01  Rožňava -  zriadenie  vecného bremena  na 

pozemkoch mesta.
19. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh.
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20. Žiadosť o vydanie stanoviska k oprave príjazdovej cesty.
21. Zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018.

Diskusia:

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

Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ľudovít Kossuth.

1. Petícia  proti  plánovanej  výstavbe  „Obytnej  zóny“  v mestskej  časti  Nadabula  na 
pozemkoch C KN parc. č. 480, parc. č. 481, parc. č. 482, parc. č. 483.
(vypracoval: ..................................)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o Komisia výstavby sa na základe listu občanov mesta Rožňava zo dňa 03.09.2018, 

zúčastnila miestnej ohliadky predmetných pozemkov, na ktorej si vypočula názor 
prítomných  občanov  a oboznámila  sa  s umiestnením  pozemkov  v zastavanom 
území mestskej časti Nadabula a odporúča Mestu Rožňava resp. stavebnému úradu 
aby postupoval v zmysle stavebného zákona.

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 zdržal sa

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

Komisia  odporúča Mestu  Rožňava resp.  stavebnému úradu  aby postupoval  v zmysle 
stavebného zákona.

2. Predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  na  projekt  „Výdajňa  pitnej  vody  na 
kreditný odber v Rožňave.“
(vypracovali: Ing. Jarmila Jánošíková, Ing. Katarína Valková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zapojiť sa do výzvy č. VIII na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  na  podporu  sociálnych  a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

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

Komisia  odporúča  zapojiť sa do výzvy č. VIII na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

3. FAST FOOD u RUŽI – zverejnenie priameho  predaja pozemku mesta
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zverejnenie zámeru priameho  predaja  pozemku  mesta  v   k.ú. Rožňava, 

zapísanej na LV č. 3001 a to časť parcely parc.č. KN C 266/18 zastavaná plocha 
s výmerou  upresnenou  geometrickým  plánom,   pre  p.  Ruženu  Jungerovú  - 
FASTFOOD u RUŽI,  Komenského  25,  048  01   Rožňava,   podľa  §  9a,  ods.  8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb.,  za cenu  podľa znaleckého posudku, z dôvodu, že na 
predmetnom pozemku sa nachádza predajný stánok žiadateľky.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

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 priameho  predaja  pozemku  mesta  v   k.ú. Rožňava.

4. M. Kováč - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  pozemku mesta  v k.ú.  Rožňava, 

časť z parc.č.KN C 1969/99,   s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre 
Milana  Kováča,  bytom  Okružná  22,  Rožňava,  podľa  §  9a,  ods.8  písm.  e) 
zák.č.138/1991  Zb.,  z dôvodu,  že  mesto  predmetný  pozemok  nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu podľa 
znaleckého posudku.

4



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

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

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

5. A. Bartók - 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  zapísanej  na  LV  č.3001,  parc.č.  KN  C  1866/649  s výmerou 
upresnenou  geometrickým  plánom  pre  Bc.Adriána  Bartóka,  bytom  Jarná  č.33 
Rožňava,  podľa  §  9a,  ods.8  písm.e)  zák.č.138/1991  Zb.,  z dôvodu že  pozemok 
mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za 
cenu podľa znaleckého posudku.

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

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

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

6. DoFe, s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, 

parc.č.KN E 2354 ostatná plocha s výmerou 89 m2,  zapísaného na LV č.4493 a 
novovytvorenej  parc.č.KN  C  2274/10  zast.plocha  s výmerou  71  m2,  ktorá  je 
vytvorená ( ako diel 4) z parcely parc.č.KN C 2274/7 zast.plocha s výmerou 250 m2 

zapísanej na LV č.4493 podľa Geometrického plánu č.24/2018 zo dňa 13.07.2018 
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vyhotoveného  Ing.  Tiborom  Takáčom  -  Geoplán  so  sídlom  Šafárikova  č.116, 
Rožňava pre DoFe, s.r.o. so sídlom Čučmianska dlhá č.26, Rožňava, podľa § 9a, 
ods.8  písm.e)  zák.č.138/1991  Zb.,  z dôvodu,  že   pozemky  mesto  nevyužíva  a 
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 13,-€/m2.

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

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

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

7. L. Jankó - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, 

časti parciel zapísaných na LV č.3001, parc.č.KN C 1969/99, KN C 2081/18 a KN 
C 2081/225, s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Ladislava Jankóa 
bytom Edelényska  č.5,  Rožňava,  podľa § 9a,  ods.8 písm.e)  zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu že pozemky mesto nevyužíva a  bezprostredne susedia s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

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  zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  pozemkov  mesta 
v k.ú. Rožňava.
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8. Rímskokatolická cirkev - ponuka na kúpu pozemkov do majetku mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča kúpu nasledovných pozemkov v k.ú. Rožňava do majetku mesta:

 parc.č.KN C 2155/3 zast.plocha s výmerou 376 m2, parc.č.KN C 2348/4 
zast.plocha s výmerou 656 m2

 parc.č.KN C 1866/668 orná pôda s výmerou 20 m2

 parc.č.KN C 1866/669 orná pôda s výmerou 892 m2

 parc.č.KN C1866/710 zast.plocha  s výmerou 204 m2

 parc.č.KN C 1866/711 zast.plocha s výmerou 313 m2

 parc.č.KN C 2313/25 zast.plocha s výmerou 5756 m2

 parc.č.KN E 1898/1 t. t.p.  s výmerou 244 m2

 parc.č.KN E 1449 t.t.p. s výmerou 2 116 m2

 parc.č.KN C 499/1 ost.plochy s výmerou 17 249 m2

s celkovou výmerou 27 826 m2 od Rímskokatolickej cirkvi Biskupstvo Rožňava so 
sídlom Nám.baníkov č.20, Rožňava za cenu 15,-€/m2 t.j. za celkovú kúpnu cenu vo 
výške 417 390,-€.

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 zdržal sa - za

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 2
nehlasovali: 1

Komisia odporúča kúpu vyššie uvedených pozemkov v k.ú. Rožňava do majetku mesta.

9. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o    odporúča podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov mesta (alebo 

ich  častí)  v k.  ú.  Rožňava  zapísaných  na  LV  č.  5716,  3001,  4493,  uvedených 
v prílohe č. 1.

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
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proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Komisia  odporúča  podmienky obchodnej  verejnej  súťaže  na nájom pozemkov mesta 
v k.ú. Rožňava.

10. Pozemok pod bytovým domom na Budovateľskej ul. 19, 21, 23 v Rožňave - žiadosť 
vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku pod bytovým 
domom
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN „C“ parc. č. 

1773/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 530 m2 zapísaného 
na  LV č.  3001,  k.  ú.  Rožňava  pod bytovým domom na  Budovateľskej  ulici  č. 
647/19, 21, 23 v Rožňave za cenu 0,10 €/m2 stanovenú podľa § 17 ods. 2 písm. d) 
Vyhlášky MF SR         č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb,  pozemkov, trvalých 
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za 
dočasné  užívanie  pozemkov  pre  žiadateľov,  ktorí  sú  vlastníkmi  bytov,  ktorí 
nadobudli byt do vlastníctva od SBD alebo do vlastníctva jeho dedičia, alebo do 
vlastníctva  manžela,  detí,  vnukov  alebo  rodičov  pôvodného  vlastníka  bytu  po 
predložení príslušného potvrdenia od SBD, pre žiadateľov, ktorí nie sú pôvodnými 
vlastníkmi  bytov a nie sú v príbuzenskom vzťahu k pôvodným vlastníkom bytov 
za  cenu vo výške  5,-  €/m2, ktorí  o to  požiadajú  na  základe  kúpnych zmlúv  po 
predložení príslušného potvrdenia od SBD.

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  odpredaj  spoluvlastníckych  podielov  k pozemku  C  KN 
parc. č. 1773/4 v k.ú. Rožňava.

11. VZN  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  – 
návrh na zmenu a doplnenie

8
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(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  zmenu  a doplnenie  všeobecne  záväzného  nariadenia  o nakladaní 

s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 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 zdržal sa za za

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

Komisia  odporúča  zmenu  a doplnenie  všeobecne  záväzného  nariadenia  o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

12. Vybudovanie prístupovej cesty – IBV Sama Tomášika“
(vypracovala: Zlata Macková, Jarmila Breznenová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča uvedený materiál stiahnuť z rokovania.

Ľudovít 
Kossuth

Ing. Ján 
Lach

Erika 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

zdržal sa za za za za za za

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

Komisia uvedený materiál stiahla z rokovania.

13. Výročná správa mesta Rožňava za rok 2017 
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská)
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Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča výročnú správu mesta Rožňava za rok 2017.

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 výročnú správu mesta Rožňava za rok 2017.

14. Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2018 vrátané rozpočtových a príspevkových 
organizácií
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská)

Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018.

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)

15. Návrh na 2.zmenu rozpočtu
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča návrh na 2. zmenu rozpočtu 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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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

nehlasovali: 0

Komisia odporúča návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

16. Návrh tém pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019
(vypracoval: Mgr. Dionýz Kemény)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o  odporúča nasledovné témy pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019

 Doprava a parkovanie, komunikácie -  26 hlasov
 Mestská zeleň  - 24 hlasov
 Šport  - 20 hlasov
 Čistota mesta - 15 hlasov
 Detské ihriská  - 13 hlasov
 Kultúra  - 13 hlasov
 Mládež  - 8 hlasov

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 vyššie uvedené témy pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na 
rok 2019.

17. 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 a LV č.4493, uvedených v dôvodovej správe a to  strpieť 
uloženie  vodovodného  potrubia  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 vodárenskej spoločnosti a.s, so sídlom Komenského 50 Košice 
za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve 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

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

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

18. NIXEN s.r.o.,  Útulná 2056/11,  048 01  Rožňava -  zriadenie  vecného bremena na 
pozemkoch mesta
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zriadenie vecného bremena na nasledovných pozemkoch vo vlastníctve 

mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č. 4493:
o parc.č. KN E 2345 zast. plocha s výmerou 840 m2

o parc.č. KN C 2274/3 zast. plocha s výmerou 228 m2

a to:  strpieť  umiestnenie  plynovodu    na  slúžiacich  pozemkoch   ako   to  bude 
zakreslené  v geometrickom  pláne,  trpieť  vstup   na  slúžiace  pozemky  pri 
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách predmetnej  inžinierskej siete, zdržať sa 
konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,v 
rámci stavby „Budova pre obchod a služby “, v prospech spoločnosti NIXEN, s.r.o., 
Útulná  2056/1  Rožňava,  za  odplatu  v zmysle  Zásad  hospodárenia  s majetkom 
mesta.

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

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

Komisia  odporúča  zriadenie  vecného  bremena  na  nasledovných  pozemkoch  vo 
vlastníctve mesta v k.ú. Rožňava.

19. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
(vypracoval: Mgr. Juraj Halyák)
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

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

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

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

20. Žiadosť o vydanie stanoviska k oprave príjazdovej cesty
(vypracoval: JUDr. Ing. Michal Bernáth)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča vydať súhlasné stanovisko k oprave príjazdovej cesty podľa predloženej 

žiadosti a situácie.

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  vydať  súhlasné  stanovisko  k oprave  príjazdovej  cesty  podľa 
predloženej žiadosti a situácie.

21. Zoznam  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 
rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018
(vypracoval: Mgr. Peter Hrivnák)
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

Komisia  berie  na  vedomie zoznam  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných 
povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01.06.2018 do 
31.08.2018.

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)

Záver

Ľudovít Kossuth
predseda komisie

Tajomník komisie: JUDr. Ing. Michal Bernáth
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