MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 19.11.2020
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Ladislav Matyi, Zakarpatská 1818/14, Rožňava
- výpožička pozemku mesta
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ
Prerokované :
V komisii výstavby
dňa 21.10.2020
vo finančnej komisii
dňa 22.10.2020
Vypracoval :
Perla Dávidová

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
schvaľuje
výpožičku pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.
KN C 2086/177 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, pre
Ladislava Matyiho, bytom Zakarpatská 1818/14,
Rožňava , podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991
Zb., z dôvodu, že predmetný pozemok mesto nevyužíva
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa
ukladá

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Grafické prílohy

zabezpečiť vypracovanie zmluvy o výpožičke

Z: prednostka MsÚ
T: 15.12.2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Ladislav Matyi, Zakarpatská 1818/14, Rožňava
- výpožička pozemku mesta

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
č. 30/2020 zo dňa 12.03.2020, zverejnený zámer
Príjem do rozpočtu ............ €, položka č.233001

Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade s § 9a, ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb., Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 12.03.2020 uznesením č.
30/2020 schválilo zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť
z parcely par.č. KN C 2086/177 zastavaná plocha s výmerou cca 17 m2, pre Ladislava Matyiho,
bytom Zakarpatská 1818/14 Rožňava, podľa § 9a, ods.9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb.,
z dôvodu, že predmetný pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer výpožičky pozemku mesta bol zverejnený obvyklým spôsobom na dobu 15 dní.
Predmetný pozemok sa nachádza v garážovej lokalite pod svahom Vargového poľa.
Na podnet hlavnej kontrolórky mesta, predmetný materiál nebol predložený na
zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 02.07.2020, nakoľko navrhla vykonať miestnu
obhliadku.
Dňa 08.10.2020 vykonali pracovníčky mestského úradu miestnu obhliadku za
prítomnosti p. Matyiho, ktorý umožnil cez svoje garáže prístup na predmetný pozemok, pretože
cez pozemok mesta, ktorý sa nachádza medzi garážami nebolo možné vykonať obhliadku,
z dôvodu že je zarastený burinou a drevinami.
Bolo zistené, že p. Matyi vyčistil pozemok za svojimi garážami a umiestnil tam
provizórny plot z plechových dielcov a prekryl plechom, aby zamedzil ďalšiemu poškodeniu
svojich nehnuteľností.
Žiadateľ nám oznámil, že naďalej je ochotný predmetný pozemok odkúpiť od mesta.

Komisia:

Výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských
komunikácií:
Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

Termín
zasadnutia:

Uznesenie:

21.10.2020

odporučila MZ schváliť výpožičku
pozemku mesta

22.10.2020

odporučila MZ schváliť
pozemku mesta

výpožičku

