
 
 

 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:   
  

Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
a spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zlatá ul. 2 
Rožňava – jazyková u čebňa a učebňa biológie  
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
     1. s ú h l a s í 
 
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO2-SC222-
2016-13 pre projekt s názvom „Základná škola Zlatá ul. 2 
Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie“ 
 
     u k l a d á 
      
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program  
 
     Z: prednostka MsÚ 
     T: podľa pokynov výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13 
 
     2. s c h v a ľ u j e  
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
„Základná škola Zlatá ul. 2 Rož ňava – jazyková u čebňa 
a učebňa biológie“ realizovaného v rámci výzvy IROP-
PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci t.j. vo výške 3 478 EUR; 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava. 
 
 

 
Prerokované: 
V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu dňa 10.4.2017 
Vo finančnej komisii 
dňa 13.4.2017 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: 
Ing. Eva Valentíková 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 

spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – 
jazyková učebňa a učebňa biológie“ 

 
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) 
Štátny vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základných škôl 
Vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 
Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

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

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Spolufinancovanie mesta vo výške maximálne  
3 478 EUR. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

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

  
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 22.12. 
2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie  
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13.  
Jedným z oprávnených žiadateľov je aj mesto ako zriaďovateľ základných škôl.  
RO pre IROP uplatňuje v rámci tejto výzve dvojkolový proces výberu projektov. V prvom kole 
výzvy na predkladanie projektových zámerov mesto Rožňava predložilo  
na Sprostredkovateľský orgán RO pre IROP, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK) aj 
projektový zámer s názvom „Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa 
biológie“. V súčasnosti je tento v procese posudzovania na KSK.   
Po získaní hodnotiacej správy k projektového zámeru z prvého kola je žiadateľ oprávnený 
predložiť žiadosť do druhého kola výberu projektov. Jednou z povinných príloh žiadosti je aj 
uznesenie MZ o zabezpečení povinného spolufinancovania projektu v prípade jeho schválenia. 
 
Cieľom predloženého projektu Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa 
biológie, je 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.  



Rozpočet projektu vychádza z hodnôt benchmarkov, stanovených priamo vo výzve.  
Pri rešpektovaní týchto hodnôt rozpočtové oprávnené náklady na zriadenie jazykovej učebne 
sú 11 590 EUR a na zriadenie učebne biológie sú 57 940 EUR. Do rozpočtu projektu  
sú zahrnuté aj náklady vo výške 30 EUR a to na publicitu projektu. Celková výška 
oprávnených nákladov pre tento projekt je 69 560 EUR, pričom povinné spolufinancovanie je 
stanovené na 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 3 478 EUR.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

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

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

10.4. 2017 Uznesenie č. 06/04/2017 – komisia odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave: 
1. súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava predložilo 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve s 
kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre projekt s 
názvom „Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – 
jazyková učebňa a učebňa biológie“ 
2. schváliť - predloženie ŽoNFP za účelom 
realizáciu projektu „Základná škola Zlatá ul. 2 
Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci t.j. vo výške 3 478 EUR; 
- zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Rožňava. 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

13.4. 2017 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu odporúča MZ schváliť predloženie ŽoNFP 
za účelom realizáciu projektu „Základná škola Zlatá 
ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13. 

 
 
 
 
 
 


