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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 15.11.2016 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
  
Odsúhlasený program: 
 
 
 Otvorenie: 
 

1. Miestna ohliadka oplotenia u p. Šeďovej v mestskej časti Nadabula 
 
 
Majetkoprávne záležitosti: 
 

2. Valéria Šeďová, Nadabula 64, 048 01 Rožňava - priamy predaj pozemku vo vlastníctve 
mesta. 

3. Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m, na Košickej v Rožňave - návrh na premiestnenie. 
4. Juraj Boldi, Krátka 20, 048 01 Rožňava - predaj pozemku mesta. 
5. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - priamy predaj pozemku mesta. 
6. SPRAVBYT ROŽŇAVA s.r.o., Akademika Hronca 11, 048 01 Rožňava - zriadenie 

vecného bremena na pozemky mesta. 
7. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava. 
8. Centrum, Motyka – Orbán, Nám. Baníkov 1, 048 01 Rožňava - žiadosť o zmenu 

nájomnej zmluvy. 
 
 
Ostatné: 
 

9. Návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016. 
10. Návrh  rozpočtu na roky 2017 - 2019 - tajo1. čítanie. 
11. Oprava siete verejného osvetlenia nedotknutej rekonštrukciou. 
12. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017. 
13. Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta. 
14. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 

zmenu. 
15. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom – návrh. 
16. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 237/2011. 



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

 

2 

17. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb pre obdobie 2016 – 2020 (2022). 
18. Urbanistické posúdenie umiestnenia stavby. 
19. Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku k výstavbe troch parkovacích miest. 
20. Žiadosť o vyhotovenie informačných tabúl. 
21. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 

rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2016. 
 
 
Diskusia: 
 
 
Záver: 

 
 
Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ľudovít Kossuth, ktorý sa zároveň ospravedlnil 
z neúčasti na komisii zo zdravotných dôvodov. Komisiu ďalej viedol podpredseda komisie 
Ing. Ján Lach. 

 
1. Miestna ohliadka oplotenia u p. Šeďovej v mestskej časti Nadabula 

 
Miestnej ohliadky sa zúčastnili: 
o Ľudovít Kossuth (predseda komisie, poslanec), 
o Peter Džačár (poslanec), 
o Mgr. Eduard Mihók (poslanec), 
o Mgr. Dionýz Kemény (poslanec), 
o Ing. Ján Lach (podpredseda komisie, poslanec), 
o Bc. Ivan Kuhn, MA (poslanec), 
o Erika Szabadosová (členka komisie), 
o Ing. Peter Marko (člen komisie), 
o Valéria Šeďová (vlastníčka pozemku a oplotenia), 
o Monika Šedová, 
o Angelika Kuchar, 
o p. Škríbová (matka p. Škríbu), 
o Mgr. Benita Horňáková (splnomocnená osoba p. Škríbom), 
o Blanka Fábiánová (pracovníčka odboru právneho a správy majetku), 
o Perla Ádámová (pracovníčka odboru právneho a správy majetku), 
o Ing. Jarmila Breznenová (pracovníčka odboru výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a miestnych komunikácii), 
o Mgr., Ing. Michal Bernáth (tajomník komisie). 
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Majetkoprávne záležitosti: 
 
2. Valéria Šeďová, Nadabula 64, 048 01 Rožňava - priamy predaj pozemku vo 

vlastníctve mesta 
(vypracovala: Perla Ádámová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula, novovytvorenej parcely 

C KN parc.č. 291/4,druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 88 m2, odčlenenej 
z parcelyE KN parc.č. 1062/101, druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 9 782 
m2, zapísanej na LV č. 2475, podľa Geometrického plánu č. 20/2016 zo dňa 
14.06.2016 vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom – GEOPLÁN, Šafárikova 116, 
Rožňava, pre p. Valériu Šeďovú, Nadabula 64, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že pozemok 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky a je na ňom 
postavené jej oplotenie. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 
 

3. Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m, na Košickej v Rožňave - návrh na premiestnenie 
(vypracovala: Perla Ádámová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča premiestnenie reklamného pútača 8M 2 x 3,6 x 9,6 m z Košickej na 

pozemok C KN  parc.č. 2086/257, druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 6038 
m2 v k.ú. Rožňava, ktorý je vo vlastníctve mesta. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča premiestenie reklamného pútača. 
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4. Juraj Boldi, Krátka 20, 048 01 Rožňava - predaj pozemku mesta 
(vypracovala: Blanka Fábiánová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča predaj pozemku mesta E KN parc.č. 879, druh pozemku: zastavaná plocha 

s výmerou 195 m2 v k.ú. Rožňava, zapísaného 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 Bishof 

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. 

 
5. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - priamy predaj pozemku mesta 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča priamy predaj pozemku mesta C KN parc. č. 1943/73, druh pozemku 

zastavaná plocha s výmerou 18 374 m2 v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č.3001, 
pre Ministerstvo obrany SR so sídlom Kutuzovova 8, Bratislava, podľa 9a, ods.8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za 
cenu podľa Znaleckého posudku č.113/2016 vyhotoveného Ing. Dionýzom 
Dobosom, t.j. za cenu 142 214,76 €, s tým že si mesto nebude uplatňovať spätný 
nájom za užívanie pozemku. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 

Komisia odporúča priamy predaj pozemku mesta. 
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6. SPRAVBYT ROŽŇAVA s.r.o., Akademika Hronca 11, 048 01 Rožňava - zriadenie 
vecného bremena na pozemky mesta 
(vypracovala: Blanka Fábiánová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta C KN parc. č. 1943/17, druh 

pozemku: ostatná plocha s výmerou 676 m2, a pozemku C KN parc.  č. 1943/21, druh 
pozemku: zastavaná plocha s výmerou 4884 m2 v k.ú. Rožňava zapísaných na LV 
č.3001, a to strpieť vzdušný previs stavby - lodžií nad slúžiacimi pozemkami ako to 
bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd na slúžiace pozemky pri 
výstavbe, údržbe a opravách predmetnej stavby, zdržať sa konania, ktoré by bránilo 
oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v prospech vlastníkov 
bytového domu zapísaných na LV č.5031 za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 

Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku mesta. 
 
7. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava 

(vypracovala: Blanka Fábiánová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o  odporúča podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku C KN parc. č. 

223/2, druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 370 m2 v k.ú. Rožňava, zapísanej 
na LV č. 3001 s najnižším podaním vo výške 15 500,00–€ s úpravou podmienok 
obchodnej verejnej súťaže a to nasledovne: 
o bod 2.: kritéria pomeru ceny a architektonického návrhu určiť na 60% : 40%, 
o bod 3. tretia odrážka: z podmienok obchodnej verejnej súťaže vypustiť, 
o bod 4.: doplniť: účastník súťaže musí rešpektovať dokument „Zásady ochrany 

pamiatkového územia - pamiatkovej zóny Rožňava“ 
 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za zdržal sa - za 
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Hlasovanie: za:  4 
   proti:   0  
   zdržali sa: 1 

nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča podmienky obchodnej verejnej súťaže s úpravou podmienok. 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o neodporúča priamy predaj časti predmetného pozemku o výmere upresnenej 

geometrickým plánom, tak ako je to vyznačené v grafickej prílohe č. 2. Uvádza, že 
nakoľko je vlastníkom susediacich nehnuteľností žiada o priamy predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Petra Čecha. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- proti proti proti proti - proti 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 
Komisia neodporúča priamy predaj časti predmetného pozemku a to z dôvodu, že mestské 
zastupiteľstvo už schválilo predaj pozemku obchodnou verejnou súťažou. 

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

nájomnej zmluvy 
(vypracovala: Blanka Fábiánová) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o neodporúča uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č.16/94 zo dňa 23.09.1994, ktorá 

je uzavretá medzi Mestom Rožňava a CENTRUM Motyka – Orbán, ktorým sa 
zmení: 

� výmera prenajímaného pozemku z  20 m2 na 370 m2 
� doba nájmu z doby neurčitej na do dobu ......rokov 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- proti proti proti zdržal sa - proti 
 
Hlasovanie: za:  0 

   proti:   4  
   zdržali sa: 1 

  nehlasovali: 2 
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Komisia neodporúča uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 16/94 zo dňa 23.09.1994 
z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo už schválilo predaj pozemku obchodnou verejnou 
súťažou. 

 
9. Návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 

(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o  odporúča návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča schváliť návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 
 

10. Návrh  rozpočtu na roky 2017 - 2019 – tajo1. čítanie 
(vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská) 

 
Komisia berie na vedomie návrh  rozpočtu na roky 2017 - 2019 - tajo1. čítanie 
 

Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- - - - - - - 
 
Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 
11. Oprava siete verejného osvetlenia nedotknutej rekonštrukciou 

(vypracovala: Ladislav Šalamon) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča opravu siete verejného osvetlenia nedotknutej rekonštrukciou a zároveň 
aby sa do ukladacej časti doplnilo, že: cena uvedenej rekonštrukcie bude stanovená 
rokovacím konaním, resp.  v súlade  so   zákonom  o verejnom  obstarávaní.  

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
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Hlasovanie: za:  5 
   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

  nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča podmienky opravu siete verejného osvetlenia nedotknutej 
rekonštrukciou a zároveň aby sa do ukladacej časti doplnilo, že: cena uvedenej 
rekonštrukcie bude stanovená rokovacím konaním,  resp.  v súlade  so   zákonom  
o verejnom  obstarávaní.  

 
12. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 

(vypracovala: Ladislav Šalamon) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste Rožňava 

podľa predloženého návrhu a podľa finančných možností sa určí poradie opráv. 
 

Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 

Komisia odporúča Koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste 
Rožňava podľa predloženého návrhu a podľa finančných možností sa určí poradie opráv. 

 
13. Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta 

(vypracoval: Mgr. Juraj Halyák) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 

o odporúča účasť zástupcu mesta na dražbe konanej súdnym exekútorom za účelom 
kúpy častí pozemkov registra „E“ v k.ú. Rožňava parc. č. 1523/3, 1524/3 a 1525/1 
s výmerami spresnenými geometrickým plánom do vlastníctva mesta za cenu podľa 
znaleckého posudku. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
Hlasovanie: za:  5 
   proti:   0  
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
Komisia odporúča účasť zástupcu mesta na dražbe konanej súdnym exekútorom. 
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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 oudržiavaní čistoty a poriadku a 

o správe a údržbe verejnej zelene na území mesta v § 3 ods. 1, písm. h) podľa 
predloženého návrhu. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 
   nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a 
poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene na území mesta. 
 

15. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom – návrh 
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom podľa predloženého návrhu. 
 

Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0  
   zdržali sa: 0 
   nehlasovali: 2 

 
Komisia odporúča Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom podľa predloženého návrhu. 
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16. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 237/2011 
(vypracovala: Mgr. Juraj Halyák) 

 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 237/2011 zo dňa 

29.06.2011. 
 

Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 

Komisia odporúča zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 237/2011 zo 
dňa 29.06.2011. 

 
17. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb pre obdobie 2016 – 2020 (2022) 

(vypracovala: Ing. Katarína Valková) 
 
Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na 

roky 2016-2020 (2022). 
 

Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 
   zdržali sa: 0 

nehlasovali: 2 
 

Komisia odporúča Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na 
roky 2016-2020 (2022). 
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18. Urbanistické posúdenie umiestnenia stavby 
(vypracovala: Ing. Erika Šmelková) 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- - - - - - - 
 
Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 
19. Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku k výstavbe troch parkovacích miest 

(vypracovala: Alena Šikúrová) 
 
Komisia neodporúča, aby vlastník pozemku dal súhlas k výstavbe troch parkovacích 
miest. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- - - - - - - 
 
Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 
20. Žiadosť o vyhotovenie informačných tabúl 

(vypracovala: .................................................) 
 

Komisia hlasovala za text uznesenia: 
o odporúča, zabezpečiť vyhotovenie a osadenie dvoch obojstranných tabúľ na náklady 

mesta. Tabule by však mali zodpovedať mestskému prostrediu a vypracovanej 
štúdie. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- za za za za - za 
 
Hlasovanie: za:  5 

   proti:   0 
   zdržali sa: 0 
   nehlasovali: 2 
 
Komisia odporúča zabezpečiť vyhotovenie a osadenie dvoch obojstranných tabúľ na 
náklady mesta. 
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21. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných 
rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2016 
(vypracovala: Mgr. Peter Hrivnák) 
 
Komisia berie na vedomie zoznam vydaných stavebných povolení, územných rozhodnutí 
a dodatočných povolení na území mesta Rožňava za obdobie od 01.06.2016 do 31.08.2016. 

 
Ľudovít 
Kossuth 

Ing. Ján 
Lach 

Erika 
Szabadosová 

Ing. Nataša 
Vjesztová 

Ing. arch. 
Peter Bishof 

Ing. arch. 
Peter Tešlár 

Ing. Peter 
Marko 

- - - - - - - 
 
Hlasovanie: (bez hlasovania) 

 
 

 
 
Diskusia 
 
 
 
Záver 
 
 
 
 

Ing. Ján Lach 
podpredseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Mgr., Ing. Michal Bernáth 


