Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 12.10.2017

195/2017

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
berie na vedomie
zánik mandátu poslanca MZ Mgr. Milana Capáka vo volebnom obvode číslo 1
v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, dňom 28.09.2017
vyhlasuje

nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ vo
volebnom obvode číslo 1 p. Ľubomíra Takáča v zmysle ustanovenia §
51 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí ,v znení neskorších predpisov
k o n š t a t u j e, ž e
p. Ľubomír Takáč zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva

196/2017

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, novovytvorených
parciel:
- parc.č.KN C 875/680 ostatná plocha s výmerou 2 714 m2
- parc.č.KN C 4349/16 zast.plocha s výmerou 268 m2 podľa
Geometrického plánu č.65/2017, vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom
– Geoplán so sídlom Šafárikova č.116, Rožňava
- parc.č.KN C 875//681 ostatná plocha s výmerou 437 m2
- parc.č.KN C 4349/17 zastavaná plocha s výmerou 223 m2 podľa
Geometrického plánu č.68/2017 zo dňa 4.10.2017 vyhotoveného Ing.
Tiborom Takáčom – Geoplán so sídlom Šafárikova č.116, Rožňava
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemky
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
ktorý plánuje na predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska
a ďalších výchovnovzdelávacích zariadení, pre Reformovanú
kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom
Kósu Schoppera 25, za cenu:
podľa Znaleckého posudku č. 170/2017 zo dňa 31.8.2017 a Dodatku č.1
zo dňa 5.10.2017 vo výške 36 100,- €
za nasledovných podmienok:
- na pozemku mesta, časti parc.č.KN C 4349/1 vybudujú chodník
( pokračovanie existujúceho chodníka pred školou )
- detské ihrisko, ktoré bude postavené na časti predmetných pozemkoch
bude prístupné verejnosti
- odstavné plochy si zabezpečí kupujúci v rámci realizácie projektu

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
ukladá
1.zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: do 30 dní od schválenia MZ

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

