
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 26. 04.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o poskytnutie finan čných prostriedkov na rozvojový projekt 
Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábr yho na ul. Komenského č. 5 
Rožňava 
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s c h v a ľ u j e 
 
zapojenie mesta Rožňava do výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2018 s projektom  „Rekonštrukcia 
objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. 
Komenského č. 5, Rožňava“ 
     
 
2. s ú h l a s í  
 
So spolufinancovaním mesta Rožňava pre žiadosť o NFP 
na telocvičňu v projektu „Rekonštrukcia objektov Základnej 
školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava“ 
vo výške minimálne 15% z celkových oprávnených 
výdavkov žiadosti o NFP, t.j. 23.710,- EUR. 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.04.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „ Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábr yho na ul. 
Komenského č. 5, Rožňava“ 

 
Legislatívne 
východiská: 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení 
Štátny vzdelávací program pre základné školy 
Rozpočtová kapitola ministerstva školstva na rok 2017 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

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

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

23.710,- EUR 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 526/2010 
Z. z., 357/2016 Z. z. 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej vyhlásilo výzvu na 
predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvičnej na rok 2018. Mesto Rožňava sa chce zapojiť do výzvy projektom 
rekonštrukcie telocvične v objekte Spojenej školy na ul. Komenského č. 5. Objekt telocvične 
je v súčasnosti v zlom fyzickom stave. Je potrebná rekonštrukcia strechy, čo prispeje 
k zníženiu energetickej náročnosti budovy a predĺženiu jej životnosti. Realizovať sa bude: 

- Rekonštrukcia strechy – zateplenie a nová hydroizolácia   
Termín predloženia žiadosti je stanovený na 15. mája 2018. Celkový rozpočet je vo 

výške 158.031,78 EUR, maximálne požadovaná výška dotácie je 150.000,- EUR, výška 
spoluúčasti je stanovená vo výške 10%. Vzhľadom na váhu jednotlivých kritérií v %, ktoré je 
rozhodujúcim ukazovateľom pri hodnotení projektov, spolufinancovanie mestom Rožňava 
sme stanovili na 15%, čo predstavuje maximálne 23.710,- EUR. Žiadaná výška dotácie bude 
134.327,- EUR. Jednou z povinných príloh je výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva 
o súhlase s výškou spoluúčasti, uvedenou v žiadosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 09.04.2018  
Ochrany verejného poriadku: 10.04.2018  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

10.04.2018  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

11.04.2018  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

11.04.2018  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.04.2018 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu odporúča MZ schváliť zapojenie mesta 
Rožňava do výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 s 
projektom „Rekonštrukcia objektov Základnej 
školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5, 
Rožňava“ 

 
 
 
 
 
 


