
M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva   

  
v Rožňave dňa 05. 04. 2012 

  

 K bodu rokovania číslo: 
 
 

 

Názov správy:   
  
Realizácia stavebných objektov na Námestí baníkov v Rožňave, ktoré 
neboli oprávnenými nákladmi projektu o NFP 
 
Predkladá: 
Darina Repaská 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:  
 

 
 
Prerokované: 
V Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií dňa 14. 3. 2012. 
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 20. 3. 2012. 
 
 
 
Kontrolu správnosti a zákonnosti 
návrhu na uznesenie vykonali: 
JUDr. K. Balážová 
 
JUDr. E. Mihaliková 
 
 
Vypracovali: 
Ing. Ladislav Farkaš 
Ing. Eva Petruchová 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Rekapitulácia objektov stavby 
 
 
 

 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
 
realizáciu jednotlivých stavebných objektov podľa 
priloženej rekapitulácie objektov stavby na 
Námestí baníkov v Rožňave, ktoré neboli 
oprávnenými nákladmi projektu o NFP 
 
a   u k l a d á 
 
zahrnúť túto čiastku do zmeny rozpočtu mesta na            
r. 2012. 
 
 
 
T: najbližšia zmena rozpočtu 
Z: prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 



D Ô V O D O V Á    S P R Á V A 
 
 
Dňa 13. 3. 2012 na prvom pracovnom rokovaní ohľadom stavebných prác rekonštrukcie 
Námestia baníkov v Rožňave, zhotoviteľ stavby, ktorým je Združenie „IS - J. P. Stav 
Rožňava“ naniesol požiadavku, že im odovzdaná projektová dokumentácia stavby, ktorá bola 
schválená na riadiacom orgáne  nerieši nasledovné stavebné objekty: 
 
1. Vodovodná prípojka – Kašňa 2 
2. Vodovodná prípojka – Stánky 
3. Kanalizačná prípojka – Kašňa 2 
4. Kanalizačná prípojka – Stánky 
5. Kanalizačné prípojky VP 
6. Kanalizačné prípojky dažďové zvody DZ 1-9 
7. Vodovodná prípojka k nadzemným hydrantom H 8, 9. 
 
Uvedené stavebné objekty neboli súčasťou projektovej dokumentácie pri predkladaní žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nakoľko by boli neoprávnenými 
nákladmi stavby. 
 
Žiadosť o NFP bola schválená na MZ dňa 29. 4. 2009 v celkovej výške 1 659 969,76 € 
vrátane 5% spolufinancovania mesta v nasledovnej skladbe: 
 
SO A-01- Chodníky       
SO A-01.1 – Západ 
       
SO A-02-Spevnené plochy       
SO A-02.2 Spevnená plocha 2-západ 
     
SO A-03-Stred       
SO A-03.2-plochy zelene 
       
SO A-04-Cestné komunikácie       
SO A-04.1-Komunikácia námestie 
 
SO A-05-Kašňa  
SO A-07 Pódium  
SO A-08-Odvodnenie       
chodník západ  
spevnená plocha západ  
cestná komunikácia 
  
SO A-09-Odlučovač ropných látok        
SO 14-Elektroinštalácia-Verejné osvetlenie       
 Námestie baníkov 
 
 
Dňa 29. 12. 2011 po ukončení verejnej súťaže, bol uzavretý dodatok k Zmluve o NFP medzi 
mestom Rožňava a Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, v ktorom 
celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 960 511,27 €. 
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Nakoľko zhotoviteľ Združenie „IS - J. P. Stav Rožňava“ žiada od mesta Rožňava oznámiť, či 
uvedené objekty sa budú realizovať alebo nie, dávame tento materiál na schválenie. 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 14. 03. 2012: 
 
Komisia súhlasí s aktuálnym stavom naviac objektov podľa zoznamu vypracovaného 
projektantom a tieto práce odporučuje zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2012 a navrhuje 
o túto čiastku znížiť objem finančných zdrojov v rozpočte mesta na rok 2012 na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a chodníkov. Je nutné objektivizovať predmetné práce, prerokovať ich 
so zhotoviteľom stavby a navrhnúť mu, aby (vybral spotrebiteľský úver) úhrada týchto prác 
bola vykonaná formou podnikateľského úveru, ktorý by mesto postupne splácalo. 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa                
20. 03. 2012: 
 
Finančná komisia berie informáciu na vedomie a zatiaľ kým nebudú finančne vyčíslené 
jednotlivé práce realizácie inžinierskych sietí sa k projektu nevyjadruje. 

 
Materiál doplnený odborom výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 
 
Dňa 21. 3. 2012, t. j. až po zasadnutí komisie finančnej nám bol doručený e-mail od 
zhotoviteľa, t. j. od Inžinierskych stavieb a. s. Košice, v ktorom vyčíslili položkovitým 
rozpočtom jednotlivé stavebné objekty. 
Tieto stavebné objekty zhotoviteľ vyčíslil spolu na sumu: 68 839,73 € s DPH. 

 


