
 
 

M E S T O  R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27. 04. 2017 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  

Prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí 
o podporu formou dotácie resp. nenávratného finan čného príspevku  
za mesto Rož ňava 
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

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

s tým, aby zodpovední zamestnanci mesta priebežne 
sledovali vyhlasovanie výziev na získavanie podpory 
v rôznych oblastiach a podľa potreby sa do nich zapájali 
s konkrétnymi projektami v súlade s Programom rozvoja 
mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 

     Z: prednostka MsÚ 
     T: podľa pokynov výziev   
 
 
     2. b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Prehľad pripravovaných, predložených a schválených 
žiadostí o podporu formou dotácie resp. nenávratného 
finančného príspevku za mesto Rožňava 

 
Prerokované: 
V komisii výstavby, územného plánovania 
ŽP a MK dňa 12.4.2017 
Vo finančnej komisii 
dňa 13.4.2017 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: 
Ing. Eva Valentíková 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
k materiálu „Preh ľad pripravovaných, predložených a schválených žiado stí o podporu formou 
dotácie resp. nenávratného finan čného príspevku za mesto Rož ňava“ 
 

Legislatívne východiská:   
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 
  

Prijaté uznesenia MZ a  ich 
realizácia: 

------------------ 
 

Hospodársky a  finan čný 
dopad na rozpo čet mesta: 

 

Nároky na pracovné 
miesta: 

  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

 

  
 

PRIPRAVOVANÉ ŽIADOSTI 
 
Operačný program Kvalita životného prostredia 
Budova MsÚ 
Hlavným cieľom projektu je znížiť náklady na prevádzku tejto budovy prostredníctvom nasledovných 
aktivít: zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy a stropu nad nevykurovanými priestormi, 
zvýšenie atiky, výmena odvetrávacích komínkov, rotačných hlavíc, strešných vtokov, zateplenie terasy 
a výmena zábradlia na terase, výmena výplní stavebných otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie - 
výmena svietidiel, rekonštrukcia existujúceho systému teplovodného vykurovania, výmena 
bleskozvodov a požiarnych rebríkov. 
Termín predloženia: do 31. 04. 2017 
COV – 1 534 651,85 EUR 
Spolufinancovanie – 114 075,05 EUR 
 
MŠ Ernesta Rótha 
Aktivitami pripravovaného projektu sú: výmena okien a vchodových dverí na všetkých pavilónoch 
okrem už zrealizovaných, zateplenie fasády na všetkých pavilónoch kontaktným zatepľovacím 
systémom, zateplenie podláh tepelnou izoláciou, rekonštrukcia vykurovania výmenou radiátorov s 
osadením termostatických ventilov a vyregulovanie vykurovacieho systému a distribúcie TÚV, 
rekonštrukcia el. rozvodov, výmena svetelných zdrojov za úsporné LED svietidlá, inštalácia rekuperácie 
na spätné získanie tepla. 
Termín predloženia: 28.06. 2017 
COV – projekt je vo fáze prípravy 
 
Integrovaný regionálny opera čný program 
MŠ Vajanského 
Projekt zahŕňa nasledovné aktivity:  
Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmena dispozície, výmena okien 
a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu.  
Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského mobiliáru. 
Termín predloženia: do 18.04. 2017 
COV – 471 045,17 EUR 
Spolufinancovanie - 23 552,26 EUR 
 
Úrad vlády SR 
Podpora rozvoja športu na rok 2017 – príprava žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom a mantinelmi, výstavba detského ihriska a výmena umelého trávnika na multifunkčnom 
ihrisku. 
 
 



PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI 
 
Integrovaný regionálny opera čný program 
ZŠ ul. Pionierov 
Cieľom projektu je zriadiť polytechnickú učebňu pre 17 žiakov a pedagóga, vytvoriť vhodné podmienky 
na vyučovanie predmetu technika pre žiakov základnej školy. Prepojiť teoretické a praktické 
vzdelávanie s potrebami trhu práce. Posunúť sa od teórie k praxi.  
COV – 58 450 EUR 
Spolufinancovanie - 2 922,50 EUR 
 
ZŠ ul. Zlatá 
Cieľom predloženého projektu je zriadenie jazykovej učebne a učebne biológie. Zvýšenie kľúčových 
kompetencií žiakov školy, predovšetkým jazykových, environmentálnych, multikultúrnych, praktických 
a pracovných. Na zabezpečenie tohto cieľa sa plánuje zriadenie biologickej učebne pre 18 žiakov a 
jazykovej učebne s učiteľskou stanicou rovnako pre 18 žiakov. 
COV – 69 560 EUR 
Spolufinancovanie - 3 478 EUR 
 
ZŠ ul. Komenského 
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na kvalitnú výučbu technicky zameraných predmetov (Pracovné 
vyučovanie, Technika) v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu. Dosiahne sa 
inovácia didaktických prostriedkov, rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov v oblasti technických 
zručností. Zriadenie polytechnickej učebne pre 16 žiakov a pedagóga. 
COV – 58 370 EUR 
Spolufinancovanie - 2 918,50 EUR 
 
ZŠ akad. Jura Hronca 
Zriadenie počítačovej učebne pre 17 žiakov a pedagóga, vytvorenie podmienok na kvalitnú výučbu 
informatiky a ostatných predmetov s využitím IKT tak, aby škola spĺňala požiadavky na vyučovanie 
viacerých vyučovacích predmetov v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho  programu. 
COV – 17 390 EUR 
Spolufinancovanie - 869,50 EUR 
 
ENVIROFOND 
ZŠ ul. Zlatá 
Projekt zahŕňa rekonštrukciu plochých striech na sedlové strechy a to na pavilóne A a B - , zateplenie 
objektu telocvične (bez výmeny okien, pretože tie sú už vymenené) a rekonštrukciu dažďovej 
kanalizácie 
COV – 288 276,64 EUR 
Spolufinancovanie – 98 806,64 EUR (5% + dažďová kanalizácia, ktorá nie je oprávneným výdavkom) 
 
MŠ Štítnicka 
Predmetom projektu je zateplenie obvodových plášťov a výmena okien objektov SO 01 a SO 03 t.j. 
objektov, ktoré slúžia výchovno-vzdelávaciemu procesu 
COV – 167 948,02 EUR 
Spolufinancovanie – 8 398,02 EUR 
 
ZŠ ul. Komenského 
Projekt rieši rekonštrukciu plochých striech na pavilónoch E a G, ktoré slúžia výchovno-vzdelávaciemu 
procesu 
COV – 186 904,06 EUR 
Spolufinancovanie – 9 346,06 EUR 
 
Slovenský futbalový zväz 
Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – projekt zahŕňa rekonštrukciu a následné 
vnútorné vybavenie šatní na futbalových ihriskách v Rožňave a v Nadabulej. 
COV - 16 846,40 EUR 
Spolufinancovanie – 4 216,40 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI 
 
Envirofond 
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava – projekt rieši 
zabezpečenie ochrany prirodzeného rozloženia ekosystémov druhového zloženia potlačením 
existujúcich populácií inváznych druhov cieleným manažmentom lokalít a realizáciou preventívnych 
opatrení. 
COV – 27 256,85 EUR 
Spolufinancovanie – 1 362,85 EUR 
 
Ministerstvo vnútra SR – dotácia v oblasti prevenci e kriminality 
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava 3. etapa – osadenie nových 
kamier na sídlisko Juh a sídlisko P. J. Šafárika. 
COV – 23 353,05 EUR 
Spolufinancovanie – 13 353,05 EUR 
 
Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády p re rómske komunity 
Zakúpenie technologického vybavenia na podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti v obecnom 
podniku mesta Rožňava – zakúpenie komunálneho vysávača s následným vytvorením 1 pracovného 
miesta pre MRK. 
COV – 17 850 EUR 
Spolufinancovanie – 7 850 EUR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Komisia:  Termín 

zasadnutia 
Uznesenie:  

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu a regionálnej 
politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

12.4. 2017 Komisia berie na vedomie prehľad pripravovaných, 
predložených a schválených žiadostí o podporu 
formou dotácie resp. nenávratného finančného 
príspevku za mesto Rožňava 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

13.4. 2017 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu berie materiál na vedomie.   

 

 


