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Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
- výpožička telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované:
Vo finančnej komisii
dňa 22.10.2020

schvaľuje

Vypracoval :
Blanka Fábiánová

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

výpožičku telocvične ZŠ Zlatá so sídlom Zlatá 2
v Rožňave pre CVČ pri ZŠ Pionierov so sídlom
Pionierov 1 v Rožňave na dobu neurčitú v zmysle
§ 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta a §
9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu,
že ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a telocvičňa sa bude využívať na športovú
činnosť
ukladá
zabezpečiť vypracovanie zmluvy o výpožičke

Z: prednostka MsÚ
T: 15.12.2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
- výpožička telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave
Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia
s majetkom mesta,
Uznesenie MZ č.125/2020 – zverejnený zámer
Príjem do rozpočtu .......,- €, položka č.

Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade s § 9a, ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 24.9.2020 uznesením
č.125/2020 schválilo zverejnenie zámeru výpožičky telocvične ZŠ Zlatá so sídlom Zlatá 2
v Rožňave pre CVČ pri ZŠ Pionierov so sídlom Pionierov 1 v Rožňave na dobu neurčitú
v zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta a § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991
Zb. z dôvodu, že ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a telocvičňa sa bude
využívať na športovú činnosť.
Telocvičňa bude využívaná 6 hodín týždenne trénermi na krúžkovú činnosť. Náklady
spojené s užívaním bude CVČ uhrádzať a to vo výške 0,89 €/hod.
Tento zámer výpožičky majetku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu
15 dní.
Predkladáme tento materiál za účelom konečného schválenia predmetnej výpožičky
majetku mesta.
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Finančná, podnikateľská a správy
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majetku mesta

výpožičku

