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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:  
 

 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
 
investičný zámer spoločnosti J. P. STAV s. r. o. na 
výstavbu nových 2 x 32 b. j. podľa predloženej 
štúdie na sídlisku DRUŽBA 
 
a  
 
u k l a d á 
 
predložiť orgánom mesta na schválenie Zmluvu 
o spolupráci medzi mestom a spoločnosťou J. P. 
STAV s. r. o.  
 
 
T: do najbližšieho zasadnutia MZ 
Z: prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
Dňa 8. 2. 2012 podala spoločnosť J. P. STAV s. r. o. na Mestský úrad v Rožňave investičný 
zámer výstavby nových bytových domov 2 x 32 b. j. Rožňava na sídlisku DRUŽBA.  
Predložená štúdia pojednáva o 64 bytových jednotkách v nových bytových domoch, ktoré by 
spoločnosť chcela postaviť na sídlisku DRUŽBA oproti jestvujúcim nedávno dokončeným 
bytovým domom DRUŽBA V-VII. Bytové domy by boli navrhnuté so štyrmi nadzemným 
podlažiami a jedným suterénom.  
V každom nadzemnom podlaží by bolo spolu 7 bytov a to jedno, dvoj a trojizbových. 
V suteréne by boli situované 4 bezbariérové byty.  
 
Investor v tomto prípade spoločnosť J. P. STAV s. r. o., by uvedenú stavbu postavil 
z vlastných finančných prostriedkov z úveru z banky. Mesto by po dokončení výstavby 
bytových domov odkúpilo od investora tieto byty v zmysle podmienok § 4 ods. (1) písm. d) 
v nadväznosti na § 8 ods. (1) a § 22 ods. (1) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v platnom znení. 
Podľa § 4 ods. (1) písm. d), dotáciu na obstaranie nájomného bytu možno poskytnúť na kúpu 
nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome. 

Podľa § 8 ods. (1) na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. (1) písm. a), b), d) a e) 
bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu: 
 
a) 30 % oprávnených nákladov, ak 
1. priemerná podlahová plocha nájomných bytov 
neprevyšuje 50 m2 a 
2. oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného 
bytu neprevyšuje 900 €, 
 
b) 25 % oprávnených nákladov, ak 
1. priemerná podlahová plocha nájomných bytov 
prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2 a 
2. oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného 
bytu neprevyšuje 890 €, 
 
c) 20 % oprávnených nákladov, ak 
1. priemerná podlahová plocha nájomných bytov 
prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2 a 
2. oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného 
bytu neprevyšuje 880 €. 
 
Bude sa jednať o byty bežného štandardu obdobne ako DRUŽBA I-VII, ktoré podľa štúdie, 
ktorú deklaruje investor, budú mať priemernú podlahovú plochu 59,94 m2. Podľa plochy 
spadajú byty teda do kategórie písm. c), kde sa poskytuje dotácia 20% oprávnených 
nákladov na kúpu bytu v bytovom dome. Z toho teda vyplýva, že oprávnený náklad na 1 m2 
podlahovej plochy bytu nesmie presiahnuť 880 €. Poskytnutá dotácia by sa nevzťahovala 
ovšem na schodisko a spoločné priestory bytového domu. Tie by boli hradené z úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej „ŠFRB). Zvyšok finančných prostriedkov, teda 80 % 
oprávnených nákladov na kúpu bytu v bytovom dome, by boli poskytnuté zo ŠFRB, vrátane 
odkúpenia spoločných priestorov bytového domu ako sú schodisko a spoločné chodby. 
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Podľa § 22 ods. (1) môže byť dotácia poskytnutá na kúpu bytu v bytovom dome len vtedy, ak 
podlahová plocha bytu neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu. Táto podmienka bude 
investorom splnená.  
 
Následne spoločnosť J. P. STAV s. r. o. po dokončení výstavby bytových domov by mestu 
Rožňava ponúklo odkúpenie bytov do vlastníctva. Mesto by tieto byty odkúpilo od 
spoločnosti prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (MDVRR).  
Mesto nebude povinné obstarávať výstavbu ani kúpu postavenej nehnuteľnosti, nakoľko 
podľa § 1 ods. (2) písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene              
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností   
a s tým súvisiacich práv tento zákon nevzťahuje. 
 
Mesto by v tejto prvej fáze realizácie projektu ponúklo investorovi len pozemok do dočasného 
užívania, na ktorom by sa uvedená stavba zrealizovala. 
Investor vybuduje na vlastné náklady vrátane bytov aj technickú vybavenosť (inžinierske siete 
a parkovisko) k bytovým domom. 
 
Investičný zámer vyplynul z potreby občanov mesta o nájomné byty, ktorých toho času je 
v poradovníku čakateľov cca 260.  
 
 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 08. 02. 2012: 
 
Komisia súhlasí so zámerom výstavby ďalších 2 x 32 b. j. na sídlisku Juh zo súkromných 
zdrojov, ktoré by mesto malo odkúpiť po ich dokončení kolaudáciou v zmysle budúcej 
zmluvy koncom roka 2013, alebo v roku  2014. 
 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa                
09. 02. 2012: 
 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť investičný zámer spoločnosti J. P. STAV s. r. o na výstavbu nových 
bytových domov 2 x 32 b. j. v Rožňave z dôvodov, ktoré uviedol JUDr. Juraj Dubovský. 
 
Pán JUDr. Juraj Dubovský uviedol nevýhodu takéhoto zámeru, t. j. mesto nevie ovplyvniť 
cenu bytoviek z dôvodu, že nebude vykonávať verejné obstarávanie na ich výstavbu. Ďalší 
problém vidí v prístupovej ceste do lokality, ktorá je v investičnom zámere navrhovaná          
na výstavbu 2 x 32 b. j. 



 



 



 



 



 



 



 


