
 
 Výstavba priemyselnej zóny v meste Rožňava je v súlade s Programovým vyhlásením 
vlády Slovenskej republiky, v ktorom je vyjadrený záväzok vlády riešiť problémy rozvoja 
regiónov, znižovať chudobu a celkové regionálne rozdiely. V tomto zmysle chce vláda medzi 
iným podporovať rozvoj priemyselných parkov a priemyselných zón ako nástroj regionálneho 
rozvoja a zmenšovanie disparít medzi jednotlivými regiónmi a podporovať rozvoj malého 
a stredného podnikania s diferencovaným prístupom pre zaostávajúce regióny Slovenska.  
  
 Lokalita priemyselnej zóny je umiestnená v NUTS II, región Východné Slovensko, 
Košický samosprávny kraj, okres Rožňava. Okres Rožňava má rozlohu 1 173 km2, má 65 000 
obyvateľov a nachádza sa na pohraničí s Maďarskom. V súčasnosti má Rožňava okolo 20 000 
obyvateľov, je administratívnym centrom okresu, centrom služieb a turistického ruchu pre 
turistický región Slovenského krasu. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese podľa 
údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31.12.2006 dosiahla úroveň 21,1%. 
Okres Rožňava patrí medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou a s nedostatkom impulzov 
pre ekonomický a sociálny rozvoj. Mesto Rožňava je postihnuté konverziou baníctva a 
nadväzujúcich produkčných aktivít a to nielen stratou ekonomickej bázy, nárastom 
nezamestnanosti ale aj rozsiahlymi územiami devastovanými banskou a priemyselnou 
činnosťou predstavujúcimi environmentálnu záťaž. 
 

Areál priemyselnej zóny je navrhovaný v priestoroch jestvujúcej priemyselnej oblasti 
a je riešený ako brownfield na plochách s funkčným využitím priemyselnej výroby bývalých 
rožňavských baní. Na riešenom území sa nachádzajú porasty a kroviny. Na ploche 8 ha sa 
nachádzajú navážky zemín – bývalé odkaliská. Výstavba priemyselnej zóny Rožňava zastaví 
devastáciu a úpadok v tejto oblasti, podmienky pre prežitie priemyselnej zóny v tejto oblasti 
budú vytvorené, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto oblasti bude základnou podmienkou 
pre podnikateľské subjekty. 

 
  Výstavbou priemyselnej zóny Rožňava mesto zabezpečí plnenie mimoriadnych 
a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom mesta Rožňava, a to: 

• Zabezpečenie rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenie 
zamestnanosti a kvality života v regióne Horného Gemera. 

• Vytvorenie väzieb medzi verejnou správou, investormi, podnikateľskými subjektmi 
a subdodávateľmi a tým prispieť k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti priemyslu 
v regióne s cieľom odvrátiť negatívne dopady nezamestnanosti a stabilizovať životnú 
úroveň s perspektívou jej postupného rastu. 

• Revitalizácia a modernizácia bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre 
ďalšie trvalo udržateľné investície. 

• Mesto Rožňava plánuje uvedenou investíciou prilákať domácich aj zahraničných 
investorov, ktorí vytvoria pracovné miesta pre ľudí z mesta Rožňavy ale aj blízkeho 
okolia. 

 
 Uznesenie Vlády SR č.816 zo 4.októbra 2006 uložilo ministrovi hospodárstva  SR v 
bode B.4. úlohu „v spolupráci s primátorom mesta Rožňavy vytvoriť podmienky pre ďalší 
rozvoj regiónu prostredníctvom vybudovania priemyselnej zóny – parku formou podpory 
investícií; v súvislosti s tým vytvoriť poradný tím pre rozvoj tohto regiónu“. 
 


