
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27. 06.2019 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej situácie  a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky 
v Rožňave.“  
 
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 na predkladanie 
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
SR za účelom podpory činností súvisiacich 
s bezpečnosťou cestnej premávky  
     
 
2.  s c h v a ľ u j e  
 

- predloženie žiadosti o dotáciu pod názvom 
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie  
a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky v Rožňave.  v rámci výzvy číslo III. 
Prezídia Policajného zboru 2019 

- zabezpečenie spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa minimálne  vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo 
výške 1 200,- EUR. 

 
 
Termín: podľa podmienok výzvy 

 
Prerokované: 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa 
10.06.2019 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.06.2019 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Róbert Hanuštiak 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu  
 
 
 Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt pod názvom: 
„Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie  a zvýšenie bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky v Rožňave..“ 
 

 
Legislatívne 
východiská: 

Zákon NR SR č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov  
Program rozvoja mesta Rožňava 
Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

- 
 
 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

V súlade s rozpočtom na rok 2019, spolufinancovanie mesta 
vo výške maximálne 1 200,- EUR. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na nové pracovné miesta 
 
 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

V súlade s právnymi prepismi SR 

 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie je spracovaná na základe Výzvy číslo III. Prezídia 
Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Na základe vyššie uvedenej výzvy bude podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na 
realizáciu projektu pod názvom: „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie  a zvýšenie 
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave.“, v rámci ktorého budú riešené 
priechody : Košická ulica – od Komunálu k Námestiu baníkov a Košická ulica- priechod pri 
BFZ. Dotácia bude poskytnutá na nasledovné aktivity: samostatné osvetlenie plochy 
vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov a optické zvýraznenie plochy 
vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.  
 Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a ich 
povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
cestnej premávky na území Slovenskej republiky. Základným ukazovateľom je zníženie 
úmrtnosti, úrazovosti a nehodovosti na pozemných komunikáciách. 
  Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. je prílohou k žiadosti o poskytnutie 
dotácie doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b) cit. zákona, najmä 
vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného 
zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo 
zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.  
 



Na základe vyššie uvedeného je mesto ako žiadateľ o poskytnutie dotácie povinné 
predložiť výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení spolufinancovania 5% 
z celkových predpokladaných výdavkov. Rozpočet projektu aj vrátane spoluúčasti mesta 
nepresiahne celkovú sumu 24 000,- s DPH a z toho spolufinancovanie mesta vo výške 5% 
maximálne do výšky 1 200,-€. 

 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku: 10.06.2019 Uznesenie č. 06/06/2019: Komisia 

odporúča, aby mestské zastupiteľstvo: 
a) súhlasilo so zapojením mesta 
Rožňava do výzvy na predkladanie 
žiadosti o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR za účelom podpory činností 
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej 
premávky a 
b) schválilo predloženie žiadosti o 
dotáciu pod názvom „Zlepšenie 
dopravno-bezpečnostnej situácie  a 
zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky v Rožňave“ v rámci výzvy 
číslo III. Prezídia Policajného zboru SR 
2019 a zabezpečenie spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa minimálne 
vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov, maximálne vo výške   1 200,- 
EUR.  
 

Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

12.06.2019 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ: 
1. súhlasiť so zapojením mesta Rožňava 
do výzvy na predkladanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR za 
účelom podpory činností súvisiacich s 
bezpečnosťou cestnej premávky 2. 
schváliť predloženie žiadosti o dotáciu 
pod názvom Zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej situácie a zvýšenie 
bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky v Rožňave. v rámci výzvy 
číslo III. Prezídia Policajného zboru 



2019 so spolufinancovaním minimálne 
vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov, maximálne vo výške 1 200,- 
€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


