
Č. 5186/2020

Zverejnenie zámeru výpožičky  majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa

Mesto  Rožňava  v zmysle  §  9a)  ods.9  písm.c)  zák.č.138/1991  Zb.  v znení  neskorších 
predpisov  o majetku  obcí  a na  základe  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
č.125/2020 zo dňa 24.9.2020 zverejňuje zámer výpožičky majetku mesta  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa:

- výpožička 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 

V Rožňave dňa 1.10.2020

          Michal Domik        
             primátor  mesta



Č. 4901/2020

Zverejnenie zámeru zámeny  majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa

Mesto  Rožňava  v zmysle  §  9a)  ods.8  písm.e)  zák.č.138/1991  Zb.  v znení  neskorších 
predpisov  o majetku  obcí  a na  základe  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
č.123/2020  zo  dňa  24.9.2020  zverejňuje  zámer  zámeny  nasledovných  pozemkov  v k.ú. 
Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

v prospech mesta Rožňava pripadne pozemok, diel 17 trvalý trávny porast s výmerou 13 m  2  , 
ktorý je vytvorený z parc.č.KN C 4201/16 zapísanej na LV č.1644
a
v prospech Tomáša Lázára a manž. Beaty Lázárovej bytom Útulná č.17, Rožňava pripadnú 
pozemky, diel 1 trvalý trávny porast  s výmeru 75 m2  , diel 2 zast. plocha s výmerou  9 m2 , 
diel 3 trvalý trávny porast s výmerou 3 m2  vytvorené  z parcely KN C  4201/1 zapísanej na 
LV č.3001 a diel 18 zast.plocha s výmerou 6 m2, vytvorený z parc.č.KN C 4204 zapísanej na 
LV č.3001( celkom 93 m2 )  všetko zamerané geometrickým plánom úrade overeným Ing. 
Katarínou  Pakanovou  pod  číslom  175/20  dňa  15.6.2020,  podľa  §  9a,  ods.8  písm.e) 
zák.č.138/1991  Zb.,  z dôvodu,  že   mesto  pozemky  nevyužíva  a bezprostredne  susedí 
s nehnuteľnosťami  vo  vlastníctve  žiadateľov  s tým,  že  rozdiel  v  cene  zamieňaných 
nehnuteľností  uhradia  žiadatelia  podľa  znaleckého  posudku.  Všetky  náklady  súvisiace  so 
zámenou budú znášať žiadatelia.

V Rožňave dňa 1.10.2020

          Michal Domik        
             primátor  mesta






