
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27.09.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Výdajňa pitnej vody na 
kreditný odber v Rož ňave.“  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s ú h l a s í 

 
so zapojením mesta Rožňava do výzvy č. VIII na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu 
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity 
     
 
2.  s c h v a ľ u j e  
 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity pod názvom: Výdajňa 
pitnej vody na kreditný odber v Rož ňave 

- zabezpečenie spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa minimálne  vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo 
výške 350,- EUR. 

 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 
10.09.2018 
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a MK dňa 
12.09.2018 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.09.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková  
Ing. Katarína Valková 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu  

 
 
 Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt pod názvom: 
„Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave.“ 
 

 
Legislatívne 
východiská: 

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, § 7 ods. 1 písm. c) 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 8a ods. 1 
Zákon č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 
Program rozvoja mesta Rožňava 
 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

- 
 
 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

V súlade s rozpočtom na rok 2018, spolufinancovanie mesta 
vo výške maximálne 350,- EUR. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na nové pracovné miesta 
 
 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 
292/2014 Z. z., 523/2004 Z. z.    

 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie je spracovaná na základe Výzvy číslo VIII/2018 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity, vyhlásenej 13. júla 2018, s termínom ukončenia predkladania 
žiadostí 27. augusta 2018.  

 
  Projekt bude realizovaný v severnej časti mesta, v ktorej žije najpočetnejšia skupina 

obyvateľov MRK. Prístup k pitnej vode bude realizovaný formou výdajného automatu na 
pitnú vodu. Výdajné miesto bude zriadené na budove Komunitného centra, na Krátkej ul. 
č.30, kde budú mať občania MRK zabezpečený nepretržitý prístup k pitnej vode. Budova je 
vo vlastníctve mesta. V súčasnosti je v danej lokalite problematická situácia čo sa týka 
prístupu k  pitnej vode. Niektoré obytné domy sú celkom odpojené od dodávok a sú ohniskom 
vzniku infekčných chorôb. Cieľovú skupinu projektu tvoria domácnosti a ich členovia, ktorí 
obývajú obydlia, ktoré nespĺňajú základné hygienické nároky. Na základe prieskumu terénu, 
ktorý uskutočnili terénni sociálni pracovníci mesta počet cieľovej skupiny projektu je 250 
obyvateľov a  90% domácností privítalo  možnosť prístupu k pitnej vode prostredníctvom 
kreditného systému formou výdajného automatu.  

Projekt zahŕňa nasledovné aktivity: 
- stavebné úpravy,  



- osadenie bránky 
- rozvod elektriny a vody 
- inštalácia vodomeru, 
- prepojenie na počítačový systém 
 
Projekt prispeje k zvýšeniu hygienických štandardov, zníženiu chorobnosti a výskytu 

a šíreniu infekčných chorôb a zároveň k zvýšeniu zodpovednosti a finančnej disciplíny MRK. 
   
Na základe vyššie uvedenej výzvy bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na 

realizáciu projektu pod názvom: “ Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“. 
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je doklad o zabezpečení spolufinancovania: 

výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania 5% z celkových 
predpokladaných výdavkov.  

Vzhľadom k tomu, že v období od vyhlásenia výzvy do jej uzávierky mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave nezasadalo, táto príloha bude do podaného projektu doplnená 
dodatočne. 

 
Rozpočet projektu aj v rátane spoluúčasti mesta nepresiahne celkovú sumu 5.808,12 

€,- s DPH a z toho spolufinancovanie mesta vo výške 5% maximálne do výšky 350,-€. 
 

 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 10.9.2018 Komisia súhlasí so zapojením mesta do 
uvedenej výzvy a odporúča schváliť 
predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie a spolufinancovanie vo výške 5 
% (350 €). 

Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu a regionálnej 
politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

12.09.2018 Komisia odporúča zapojiť sa do výzvy č. 
VIII na predkladanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
na podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

12.09.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ: 
súhlasiť so zapojením mesta Rožňava do 
výzvy č. VIII na predkladanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií 
rómskej komunity 
a 
schváliť predloženie žiadosti o 
poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a 



kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií 
rómskej komunity pod názvom: 
Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v 
Rožňave. Zabezpečenie 
spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa minimálne  vo výške 5% z 
celkových oprávnených výdavkov, 
maximálne vo výške 350,- EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


