
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A  

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 09. 02. 2023 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  

Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Rožňava 
2015-2022 
 
 Predkladá: 
Mgr. Alžbeta Tamásová 
Vedúca odboru školstva 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1.  súhlasí: 
 

s predĺžením platnosti strategického rozvojového 
dokumentu s názvom : Program rozvoja mesta Rožňava 
2015-2022 a Komunitný plán sociálnych služieb 2015-
2022 
 
2. u k l a d á: 
 
pripraviť nový strategický dokument Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Rožňava a Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2027  

 
T: 30. 04. 2023 
Z: vedúca odboru školstva 
 

 
Prerokované: 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej  
v Komisii športu  
v Komisii ochrany verejného poriadku  
v Komisii kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky  
v Komisii vzdelávania a mládeže  
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych 
komunikácii  
v Komisii finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku  
 
 

 
Vypracoval: 
Romina Gyüréková 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Rožňava 2015-2022 

 

 Legislatívne východiská: Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. 

Novela zákona č.309/2014 Z.z. 

Národná stratégia regionálneho rozvoja slovenskej republiky 

Program rozvoja VÚC KSK 

Stratégia rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) 

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

Uznesenie MZ č. 227/2022 z 15. 12. 2022  

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

PRM a Akčný plán rozvoja mesta Rožňava sa realizujú v súlade 

so schváleným  rozpočtom mesta a aktuálnymi výzvami na 

podávanie projektov. 

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. 309/2014 Z. 

z., 539/2008 Z.z. 

 

Mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 až 2027 nový strategický rozvojový dokument - 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (PHRSR) a Komunitný plán 

sociálnych služieb. Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých 

naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR a KPSS sú dôležitými a 

nevyhnutnými podkladmi pre získavanie rôznych dotácií z EÚ.  

Pripomienky, ktoré boli doposiaľ zaslané prostredníctvom pracovných skupín, verejnosti a 

dotazníkov neboli v plnom rozsahu zapracované, z tohto dôvodu sa predĺžil termín 

pripomienkovania PHRSR a KPSS. Jednotlivé pripomienky sa zapracúvajú do finálnej verzie. 

Tieto dokumenty spracúva externá firma. Termín na predĺženie platnosti Programu rozvoja 

mesta Rožňava 2015-2022 je do 30. 04. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


