
 
 

 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 – Prestupné býva nie v meste 
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 nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom 
OPLZ-PO6-SC611-2018-2- pre projekt s názvom 
„Prestupné bývanie v meste Rožňava“ 

 
     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 OPLZ-PO6-SC611-2018-2 
 
     2. s c h v a ľ u j e  
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 

„Prestupné bývanie v meste Rožňava“ realizovaného v 
rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 , 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 finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 24/10/2019 
 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej  
dňa 21/10/2019 
 
v Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií dňa 23/10/2019 
 
 
 
Vypracovali: 
Ján Valko 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné bývanie v meste Rožňava 
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 20 000 
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 (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania 
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného 
bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2. Cieľom projektu  „Prestupné bývanie v meste 
Rožňava“ je rekonštrukcia bytových jednotiek v  domoch nachádzajúcich sa  v mestskej časti 
Rožňava Baňa so súpisnými číslami 173 (parc. č. 2794/17), 174 (parc. č. 2794/19), 175 (parc. 
č. 2794/30), 176 (parc. č. 2794/29), ktoré budú slúžiť ako 1.stupeň prestupového bývania 
a vybudovanie bytového domu v lokalite Sever na ulici Krátkej s 10 bytmi, ktoré budú 
v projekte predstavovať 2. Stupeň. Ako tretí výstupný stupeň budú slúžiť bytové jednotky 
v lokalite Juh, ktoré boli postavené prostredníctvo ŠFRB. 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 a plnohodnotnú kvalitu života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komisia: Termín zasadnutia: Uznesenie: 
Sociálna, zdravotná a bytová: 21/10/2019 Komisia súhlasí s predložením 

žiadosti o NFP na projekt  
„Prestupné bývanie v meste 
Rožňava“ 

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 OPLZ-
PO6-SC611-2018-2- pre projekt 
s názvom „Prestupné bývanie 
v meste Rožňava“ 

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 OPLZ-PO6-SC611-
2018-2- pre projekt s názvom 
„Prestupné bývanie v meste 
Rožňava“ 

 


