
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 07/11/2019 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  

Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
a spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie základnej 
technickej infraštruktúry pre MRK v Rož ňave 
 
 
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 nenávratný 
finančný príspevok vo výzve s kódom OPĽZ-PO6-SC611-
2019-1 pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej 
technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave“. 
 
     u k l a d á 
      
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program ľudské zdroje 
 
     Z: primátor mesta Rožňava 
     T: podľa pokynov výzvy OPĽZ-PO6-SC611-2019-1  
 
     2. s c h v a ľ u j e  
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre 
MRK v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy OPĽZ-
PO6-SC611-2019-1 , ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta Rožňava;  

 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade  

s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu 

 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava  
  

 
Prerokované: 
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych 
komunikácii dňa 23/10/2019  
a    
 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 24/10/2019 
 
 
 
Vypracovali: 
Ján Valko 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 



 
k materiálu „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry pre MRK v Rož ňave“ 
 
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) 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

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

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Spolufinancovanie mesta bude vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu čo predstavuje cca 25 000 
Eur a táto suma bude spresnené po odovzdaní projektovej 
dokumentácie. 

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. 292/2014 
Z. z., 523/2004 Z. z.    

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť 
operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 pričom v súlade 
s oznámením k výzve bude výzva uzatvorená z dôvodu prevýšenia alokácie na nej danú dňa 
28/10/2019. 
Cieľom projektu  „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave“ je 
vybudovanie a rekonštrukcia komunikácií v časti Rožňava Baňa a v severnej časti mesta na 
uliciach Krátka, Kúpeľná, Jasná, Splavná, Strmá, Podrákošská, Cintorínska, 
Hornocintorínska. Hlavný dôvod realizácie projektu je v súčasnosti dezolátny stav 
existujúcich komunikácii v uvádzaných oblastiach, ktorý je nutné riešiť a v tomto období je 
možné využiť finančné prostriedky prostredníctvom fondov EÚ, čím by mesto dokázalo 
ušetriť finančné prostriedky z plánovaných rekonštrukcií a zároveň budovaní týchto 
komunikácií. Taktiež by sa realizovaním projektu zlepšila dostupnosť služieb MRK. 
Projekt zmení kvalitu života MRK rodín, ktoré sa v týchto častiach mesta nachádzajú, hlavne 
malých detí, ktoré v súčasnosti vyrastajú v prostredí, ktoré im nezabezpečuje bezpečnú 
dostupnosť potrebných služieb pre normálnu kvalitu života. 
 
Komisia: Termín zasadnutia: Uznesenie: 
Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

23/10/2019 Komisia výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia 
a mestských komunikácií odporúča 
aby mesto Rožňava predložilo 
ŽoNFP vo výzve s kódom OPĽZ-
PO6-SC611-2019-1 pre projekt 



s názvom „Dobudovanie základnej 
technickej infraštruktúry pre MRK v 
Rožňave“. 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

24/10/2019 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča 
MZ súhlasiť s tým, aby mesto 
Rožňava predložilo žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok vo 
výzve s kódom  
OPĽZ-PO6-SC611-2019-1 pre 
projekt s názvom „Dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry 
pre MRK v Rožňave“. 
 

 
 


