
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 13.06.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Odsúhlasený program:

Otvorenie:

Miestna obhliadka:

1. Žiadosť o prekládku stĺpu verejného osvetlenia – Nadabula

Majetkoprávne záležitosti:

2. Marcel Kohulák, Ing. Martin Kohulák, Marcela Kohuláková, JUDr. Jana Budaiová - 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.

3. ENERPRO, s.r.o., - zriadenie vecného bremena na pozemku mesta.
4. Východoslovenská  distribučná,  a.s.,  -  zriadenie  vecného  bremena  na  pozemkoch 

mesta.
5. Ing. Karol Kováč - zriadenie vecného bremena na pozemku mesta.
6. INVEST  TRADE,  spol.  s  r.o.,  -  žiadosť  o vyjadrenie  sa  k záberu  verejného 

priestranstva.
7. eurobus, a.s. - zverejnenie  zámeru  priameho  predaja nehnuteľností vo vlastníctve 

mesta.
8. Tomáš Perlaki - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
9. Miriam Grecmacherová - priamy predaj pozemku mesta.
10. Mgr. Peter  Barnovský - zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta.
11. Marek Tindúr - odpustenie zmluvnej pokuty.

Ostatné:

12. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových 
organizácií k 31.12.2017.

13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018.
14. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 

zmenu.
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15. Predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  na  projekt 
 Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava.

16. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava.
17. Doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom“ - Cenová mapa 2018.
18. Metodika  a zásady  pri  údržbe,  opravách,  rekonštrukciách  a výstavby  chodníkov, 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
19. Zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 04. 2018 do 31. 05. 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.

Majetkoprávne záležitosti:

1. Žiadosť o prekládku stĺpu verejného osvetlenia – Nadabula
(vypracovala: Zlatka Macková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o neodporúča premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia bez odôvodnenia žiadosti

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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3

Komisia neodporúča premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia bez odôvodnenia žiadosti.

Majetkoprávne záležitosti:

2. Marcel Kohulák, Ing. Martin Kohulák, Marcela Kohuláková, JUDr. Jana Budaiová 
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o neodporúča  predaj  pozemku  zapísaného  na  LV  č.  3001,  parc.  č.  KN  C  131/3 

záhrada s výmerou 58 m2  z dôvodu plánovanej  výstavby chodníka na kalváriu,  s 
ktorým sa uvažuje aj v územnom pláne 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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3
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Komisia neodporúča predaj pozemku zapísaného na LV č. 3001, parc. č. KN C 131/3 
záhrada s výmerou 58 m2  z dôvodu plánovanej výstavby chodníka na kalváriu, s ktorým 
sa uvažuje aj v územnom pláne mesta.

3. ENERPRO, s.r.o., - 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, parc.č.KN 

E 2322 zast.plocha s výmerou 989 m2, zapísného na LV č.4493   v rámci stavby 
„ V366 – Rožňava – Betliarska –Zriadenie TS, VN a NN“ a 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 
Szabadosov
á

Ing. 
Nataša 
Vjesztová

Ing. arch. 
Peter 
Bischof

Ing. arch. 
Peter 
Tešlár

Ing. Peter 
Marko

za za - - za - za

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta.

4. Východoslovenská  distribučná,  a.s.,  -  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 

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 rámci stavby „ Rožňava – 
ul.Ernesta Rótha – úprava NN“ v prospech  Východoslovenskej distribučnej a.s., so 
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sídlom Mlynská 31, Košice  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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta.

5. Ing. Karol Kováč - zriadenie vecného bremena na pozemku mesta
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zriadenie vecného bremena „ in rem „ spočívajúceho v práve prechodu 

a prejazdu  cez pozemok  mesta  v k.ú.  Nadabula,  parc.č.KN  C   135/1  záhrada 
s výmerou  1121  m2  zapísaného   na  LV č.2475 v  prospech  vlastníka  pozemku 
zapísaného na LV č.175 parc.č.KN C 488 trvalý trávny porast s výmerou 810 m2 

v k.ú. Nadabula.

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

Hlasovanie: za: 0
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3

Komisia  neodporúča zriadenie  vecného  bremena  „  in  rem  „  spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu cez pozemok mesta nakoľko má žiadateľ zabezpečený prístup na 
svoj pozemok z inej strany. Nakoľko predmetný pozemok nie je miestnou komunikáciou, 
nie je možné na ňom zriadiť právo prejazdu motorovými vozidlami a právo prechodu nie 
je potrebné zriadiť, nakoľko je to verejné priestranstvo.
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6. INVEST  TRADE,  spol.  s  r.o.,  -  žiadosť  o vyjadrenie  sa  k záberu  verejného 
priestranstva
(vypracovala: Blanka Fábiánová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča záber verejného priestranstva s výmerou 30 m2 na parcele parc. č. E 175 

v k.ú.  Rožňava  za  účelom  umiestnenia  letnej  terasy  pre  spoločnosť  INVEST 
TRADE, spol. s r.o.,.

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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 3

Komisia  odporúča záber  verejného  priestranstva  s výmerou  30  m2 na  parcele 
parc. č. E 175  v k.ú.  Rožňava  za  účelom  umiestnenia  letnej  terasy  pre  spoločnosť 
INVEST TRADE, spol. s r.o., po súhlasnom stanoviska pamiatkového úradu.

7. eurobus, a.s. - zverejnenie  zámeru  priameho  predaja nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  nasledovných  nehnuteľností 

v areáli autobusovej stanice v k.ú. Rožňava,  zapísaného na LV č. 3001: výpravná 
budova so súp. č. 2095 postavená na parc.č. KN C 1470/17,pozemok parc.č. KN C 
1470/16 zastavaná plocha s výmerou 6263 m2,  parc.č.  KN C 1470/17 zastavaná 
plocha s výmerou 1017 m2,  parc.č. KN C 1470/18 ostatná plocha s výmerou 199 
m2,   parc.č.  KN C 1470/19 ostatná  plocha  s výmerou 1002 m2 ,  parc.č.  KN C 
1470/20 zastavaná plocha s výmerou 253 m2  ,   parc.č.  KN C 1470/21 zastavaná 
plocha s výmerou 185 m2 ,  parc.č. KN C 1470/22 zastavaná plocha s výmerou 457 
m2,   parc.č.  KN C 1470/23 zastavaná plocha s výmerou 441 m2,   parc.č.  KN C 
1470/24 zastavaná plocha  s výmerou 460 m2,   pozemok parc.č.  KN C 1470/39 
zastavaná plocha s výmerou 50 m2, pre eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice, 
podľa  §  9a,  odst.  8  písm.  e)  zák.č.  138/1991  Zb.,  z dôvodu  že  eurobus,  a.s. 
dlhodobo  prenajíma  areál  autobusovej  stanice  a v budúcnosti  plánuje  jeho 
modernizáciu a rekonštrukciu, za cenu podľa znaleckého posudku.
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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

Hlasovanie: za: 0
proti: 4
zdržala sa: 0
nehlasovala: 3

Komisia  neodporúča zverejnenie  zámeru  priameho  predaja  vyššie  uvedených 
nehnuteľností v areáli autobusovej stanice v k.ú. Rožňava.
Zároveň  odporúča  spoločnosti  eurobus  a.s.,  aby  predložili  architektonickú  štúdiu 
rekonštrukcie celého areálu autobusovej stanice.

8. Tomáš Perlaki - 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 
Tomáša  Perlakiho,  bytom  Jarná  3,  Rožňava,  podľa  §  9a,  ods.8  písm.e) 
zák.č.138/1991  Zb.,  z dôvodu,  že  mesto  predmetný  pozemok  nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami 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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 3

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

9. Miriam Grecmacherová - priamy predaj pozemku mesta
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča priamy  predaj  pozemku  mesta  v   k.ú. Rožňava,  diel  1 od parcely 

parc.č. KN C 1989/13 zastavaná plocha s výmerou 3 m2, zapísanej na LV č. 3001 – 

7



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

vlastník mesto Rožňava, podľa Geometrického plánu č. 36 210 161-26/2018 zo dňa 
04.04.2018, vyhotoveného GEODÉZIOU ROŽŇAVA, s.r.o., Jarná 3, Rožňava, pre 
Miriam Grecmacherovú,  bytom Letná  36,  Rožňava,  podľa  §  9a,  ods.8  písm.b) 
zák.č.138/1991 Zb.,  za cenu 39,81 €.

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

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 3

Komisia odporúča priamy  predaj  pozemku  mesta  v   k.ú. Rožňava.

10. Mgr. Peter  Barnovský - 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. 3001:
- parc.č. KN C 1861/291 zast. plocha s výmerou 811 m2

- parc.č. KN C 4101/108 ost. plocha s výmerou 23 m2

- parc.č. KN C 1861/330 zast. plocha s výmerou 18 m2

- parc.č. KN C 4101/107 zast. plocha s výmerou 108 m2

- parc.č. KN C 4101/89 ost. plocha s výmerou 120 m2

- parc.č. KN C 1861/368 zast. plocha s výmerou 133 m2

- parc.č. KN C 4079/1 zast. plocha s výmerou 344 m2

- parc.č. KN C 1861/1 zast. plocha s výmerou 935 m2

- parc.č. KN C 4101/2 zast. plocha s výmerou 1501m2

- parc.č. KN C 1861/290 zast. plocha s výmerou 6663 m2

a to: strpieť umiestnenie všetkých inžinierskych sietí  na slúžiacich pozemkoch  ako 
to bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup  na slúžiace pozemky pri 
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  inžinierskych sietí, zdržať sa konania, 
ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena, v rámci 
stavby „Samoobslužná umývarka Rožňava“, v prospech Mgr. Petra Barnovského, 
Hviezdoslavova  25,  Stará  Ľubovňa,  za  odplatu  v zmysle  Zásad  hospodárenia 
s majetkom mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena 
bude znášať žiadateľ.

Ľudovít Ing. Ján Erika Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Peter 
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Kossuth Lach Szabadosov
á

Nataša 
Vjesztová

Peter 
Bischof

Peter 
Tešlár

Marko

za za - - za - za

Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 3

Komisia  odporúča zriadenie  vecného  bremena  na  vyššie  uvedených  pozemkoch  vo 
vlastníctve mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č. 3001.

11. Marek Tindúr - odpustenie zmluvnej pokuty
(vypracovala: Perla Dávidová)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€, vyplývajúcej z Čl. III. ods. 

5  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 573/2016 zo 
dňa10.10.2016 Marekovi Tindúrovi, bytom Zoltána Fábryho 24, Rožňava.

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

Hlasovanie: za: 0
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovala: 3

Komisia neodporúča odpustenie zmluvnej pokuty.

Ostatné:

12. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových 
organizácií k 31.12.2017
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča

o alt. 1.: celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2017 bez výhrad podľa 

uznesenia na strane 2.

Ľudovít Ing. Ján Erika Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Peter 
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Kossuth Lach Szabadosov
á

Nataša 
Vjesztová

Peter 
Bischof

Peter 
Tešlár

Marko

za zdržal sa - - za - za

Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovala: 3

Komisia odporúča celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2017 bez výhrad.

13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta 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

Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 2

Komisia odporúča Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018.

14. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 
zmenu
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča zmenu Všeobecne záväzného  nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku 

a o správe a údržbe verejnej zelene v § 3 ods. 2 a 3 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

Hlasovanie: za: 5
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komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovala: 2

Komisia  odporúča zmenu  Všeobecne  záväzného   nariadenia  o  udržiavaní  čistoty  a 
poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene v § 3 ods. 2 a 3.

15. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 
 Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava
(vypracovala: Ing. Jarmila Jánošíková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča  mestu  Rožňava  zapojiť  sa  do  výzvy  na  predkladanie  žiadosti 

o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku na riadiaci orgán z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia,  kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 
s projektom: Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava

o odporúča

 predloženie  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  s názvom: 
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava v rámci 
výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40  na RO

 zabezpečenie  maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa  vo výške 24.207,70 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo 
výške 484.153,95 EUR

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

Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 2

Komisia  odporúča zapojiť  sa  do  výzvy  na  predkladanie  žiadosti  o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku s projektom: Zhromažďovanie dažďových vôd, jej 
využitie a likvidácia, Rožňava.

16. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava
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Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

(vypracovala: Ing. Jarmila Jánošíková)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o odporúča,  aby  sa  v  žiadosti  o  nenávratné  finančné  prostriedky  pre  realizáciu 

projektu  výstavby  cyklochodníka  akceptovalo  stanovisko  OR  PZ  v Rožňave, 
Okresného dopravného inšpektorátu a na základe ich odporúčania,

o odporúča  zmenu  v pôvodnom  projekte  Cyklochodník  Rožňava  v súlade  so 

stanoviskom OR PZ a platnými technickými normami a vypracovanie kompletnej 
projektovej 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

Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 2

Komisia  odporúča aby sa v žiadosti  o nenávratné finančné prostriedky pre realizáciu 
projektu výstavby cyklochodníka akceptovalo stanovisko OR PZ v Rožňave, Okresného 
dopravného  inšpektorátu  a na  základe  ich  odporúčania  a zároveň  odporúča zmenu 
v pôvodnom projekte Cyklochodník Rožňava v súlade so stanoviskom OR PZ a platnými 
technickými normami a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie.

17. Doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom“ - Cenová mapa 2018
(vypracovala: Ing. Karol Kováč)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o sťahuje tento bod a materiál z rokovania.

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

Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 2

Komisia stiahla tento bod a materiál z rokovania.
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komunikácii pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

18. Metodika  a zásady pri  údržbe,  opravách,  rekonštrukciách  a výstavby chodníkov, 
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
(vypracovala: Ing. Karol Kováč)

Komisia hlasovala za text uznesenia:
o sťahuje tento bod a materiál z rokovania.

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

Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 2

Komisia stiahla tento bod a materiál z rokovania.

19. Zoznamu  vydaných  stavebných  povolení,  dodatočných  povolení  a  územných 
rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 04. 2018 do 31. 05. 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. 04. 2018 do 
31. 05. 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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