Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán MUDr. Vladislav Laciak,
primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že poslanci
mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 17
poslancov boli prítomní 13, teda mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomní, ospravedlnení boli :
p. PaedDr. Viktor Baláž
p. Mgr. Dionýz Kemény
p. Ľudovít Kossuth
p. Mgr. Dušan Pollák
Program rokovania uvedený v pozvánke poslanci MZ schválili : 12-0-0
Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :
p. Ing. Petra Marka
p. Mgr. Matúša Bischofa

Súdny spor Ladislav Sedlák c/a mesto Rožňava – podanie správy
Pán primátor informoval, že materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku, ktorá zasadala pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu uviedol materiál v zmysle dôvodovej správy.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Uviedol, že sú dve možnosti riešenia problematiky – buď sa bude pokračovať v súdnom spore,
čím sa ohrozí výška kúpnej ceny alebo sa pozemok odkúpi a kúpna cena zaplatí, v 3 splátkach
do konca roka. Komisia finančná odporučila druhú alternatívu. Ďalej informoval, že komisia
požaduje vyhotoviť zoznam pozemkov mesta, ktoré bude možné ponúknuť ako náhradné na
obdobné prípady resp. na zámenu, ako aj zoznam prenajímateľov pozemkov pod miestnymi
komunikáciami a chodníkmi.
p. MUDr. Vladislav Laciak
Požiadal o určenie termínov na vyhotovenie zoznamov.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Termín vyhotovenia l. zoznamu odporučil na 1.4. – aby mohol byť predložený na rokovanie MZ
v mesiaci apríl.
p. Ing. Dušan Pavlík
2. zoznam odporučil vyhotoviť tak, aby bol predložený MZ ešte pred rozpočtom na rok 2011.
p. JUDr. Mihaliková Erika
Uviedla, že 2. zoznam vyhotoví odbor právny do 14.2.2011 a predloží komisii finančnej.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol dotaz, či je nutné určiť počet splátok, či by súhlasil p. Sedlák s úhradou kúpnej ceny
do dvoch rokov.
p. JUDr. Milan Pollák
Informoval, že p. Sedlák je prístupný splátkam, ale s konečnou úhradou ceny do konca roku
2011.

p. Ing. Ondrej Bolaček
Upresnil, že v tomto prípade nebude požadovať žiadne nájomné.
p. JUDr. Milan Pollák
Uviedol, že v prípade odkúpenia pozemkov p. Sedlák nebude požadovať ani nájom, ani úroky
z omeškania. Len kúpnu cenu a súdne trovy.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že iné riešenie nie je, vzhľadom na to, že odznelo viac argumentov k postupu
mesta pri riešení tejto záležitosti a že platí nová právna úprava.
p. Ing. Peter Marko
Uviedol, že na LV je tento pozemok vedený ako trvalý trávny porast, cena tak aj bola určená.
Kolaudácia nebola vykonaná.
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol dotaz, či s menovaným bola riešená prípadná zámena pozemkov.
p. JUDr. Milan Pollák
Informoval, že p. Sedlák chce predať pozemok, nechce náhradný pozemok.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, či mesto je účastníkom obdobných sporov.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Prehlásila, že nie je. Požiadala o doplnenie uznesenia - .... podľa geometrického plánu č.
25/2008, vypracovaného Ing. Tiborom Takáčom.
Poslanci MZ schválili návrh komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
s doplnením termínov plnenia uznesenia : 01.04.2011 a 14.02.2011.
13-0-0

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť a zasadnutie
ukončil.
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