
 
M E S T O   R O Ž Ň A V A  

  
  

 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 19.11.2020 
  

 K bodu rokovania číslo: 
  

Názov správy:  

Informatívna správa o predložení Žiadosti  o poskytnutie grantu na 
projekt – Multifunkčná športovo- kultúrna hala Rožňava  

 

 
Predkladá: 
Michal Domik 
Primátor mesta 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 
     1. s ú h l a s í 
 
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o poskytnutie 
grantu vo výzve s kódom LDI01 pre projekt s názvom 
„Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava“. 
 
     u k l a d á 
      
predložiť žiadosť o poskytnutie grantu prostredníctvom 
otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny 
rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia rómov (Nórske granty 
2014-2021) 
 
     Z: primátor mesta 
     T: podľa pokynov výzvy LDI01 (30.11.2020) 
 
     2. s c h v a ľ u j e  
 
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu prostredníctvom 

otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny 
rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzie rómov za účelom 
realizácie projektu: „Multifunkčná športovo- kultúrna hala 
Rožňava“ ,realizovaného v rámci výzvy LDI01“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta Rožňava, Akčným plánom rozvoja 
okresu;  

 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade  

s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava  
  

 
Prerokované: 
v Komisii vzdelávania a mládeže 
v Komisii sociálna, zdravotná a bytová 
v Komisii športu 
 
 

 
Vypracovali: 
Romina Gyüréková 
Ing. Katarína Valková 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „Informatívna správa o predložení Žiadosti  o poskytnutie 
grantu na projekt – Multifunkčná športovo- kultúrna hala Rožňava “ 

 
Legislatívne východiská: 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: 

n/a, projekt je v prípravnej fáze a nie je možné vyčísliť dopad 
na rozpočet, spolufinancovanie 0 € 

Nároky na pracovné 
miesta: 

V rámci realizácie aktivít projektu budú vytvorené max. 10 
nových pracovných pozícií  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

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

  
 
Úrad vlády SR zverejnil výzvu prostredníctvom Nórskych grantov na predkladanie žiadostí 
o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia rómov, kód výzvy LDI01. 
Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce/mestá.  Mesto Rožňava sa do tejto výzvy má v pláne 
zapojiť s projektom: „Multifunkčná športovo- kultúrna hala Rožňava “. Cieľom 
zrealizovania tohto projektu je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných 
marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. 
prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti 
vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Očakáva sa tiež, že miera 
akceptácie rómskej menšiny sa zvýši na miestnej úrovni, okrem iného prostredníctvom 
realizácie aktivít na preklenutie rozdielov. Aktivity na preklenutie rozdielov sa považujú 
aktivity, na ktorých sa spoločne podieľajú ako rómovia, tak aj nerómovia, pomáhajúce znižovať 
rozdiely medzi majoritou a Rómami. Oprávnenými výdavkami sú aj náklady na budovanie 
infraštruktúry, v rámci ktorých plánuje mesto Rožňava zrekonštruovať Zimný štadión 
v Rožňave. V rámci rekonštrukcie sa vytvoria učebne, ktoré budú slúžiť na aktivity súvisiace 
so zamestnaním (kurzy výroby, školenia), aktivity súvisiace so vzdelaním ( vyučovacie 
predmety po škole, krúžky, kurzy IT- IKT učebňa pre vzdelávanie),opláštenie existujúceho 
zimného štadióna, výstavba šatní v priestore haly, realizácia vzduchotechnického zariadenia do 
multifunkčnej haly a stavebné úpravy. Zrealizovaním tohto projektu sa skvalitní, zlepší, 
zefektívni a posilní sociálna a hospodárska súdržnosť, zlepší sa sociálna inklúzia 
marginalizovaných rómskych komunít a zvýšia sa kapacity organizácií pôsobiacich v oblasti 
sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.  Minimálna výška grantu je 200 000 
€, maximálna výška grantu je 1 000 000 €, spolufinancovanie 0 €. 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Komisia vzdelávania 
a mládeže 

21.10.2020 Komisia vzdelávania a mládeže po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave schváliť predloženie žiadosti o 
poskytnutie grantu prostredníctvom otvorenej 
výzvy na predkladanie žiadostí o projekt 
Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzie 
rómov za účelom realizácie projektu: 
„Multifunkčná športovo- kultúrna hala 
Rožňava“ ,realizovaného v rámci výzvy 
LDI01. - zabezpečenie realizácie projektu v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; - 
zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Rožňava 

Komisia sociálna, zdravotná 
a bytová 

19.10.2020 Komisia odporúča predložiť žiadosť o 
poskytnutie grantu vo výzve s kódom LDI01 
pre projekt s názvom „Multifunkčná športovo-
kultúrna hala Rožňava“. 

Komisia športu 20.10.2020 Komisia športu odporúča mestskému 
zastupiteľstvu súhlasiť,  aby mesto Rožňava 
predložilo žiadosť o poskytnutie grantu vo 
výzve s kódom LDI01 pre projekt s názvom 
„Multifunkčná športovo-kultúrna hala 
Rožňava“. 

 


