
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

 
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 2.7.2020 

  

 K bodu rokovania číslo: 
 

 

Názov správy:  
  
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Rožňave v roku 2021 – návrh na 

schválenie 

 
 

Predkladá: 

Ing. Ján Lach 
zástupca primátora mesta  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e   
 
zorganizovanie Stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska v Rožňave v roku 2021 a vytvorenie 
prípravného výboru 

 
 

 
 
Ukladá 

 

Vytvorenie prípravného výboru 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 17. júla 2020 
 

 

 

Prerokované : 

v Komisii kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave dňa 
16.6.2020 
v Komisii Finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku pri MZ v Rožňave 
dňa: 18.6.2020  
 
 
 

Vypracoval : 

Ing. Ján Lach 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Predbežný rozpočet 
 
 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu:  

Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Rožňave v roku 2021 

 

Legislatívne východiská: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon 523/2004 Z. z.  
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

Var. A: v prípade úspešnosti projektu Interreg – spolufinancovanie 
projektu vo výške 5.000 € 

Var. B: v prípade neúspešnosti projektu Interreg – do 10.000 € 

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. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a zákonom č.  523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

 
 

 

Každoročne sa na Slovensku usporadúva stretnutie banských miest a obcí Slovenska 
v mestách a obciach, ktorých história je spätá s baníctvom. O organizovanie stretnutia býva značný 
záujem, nakoľko tejto akcie sa zvykne zúčastňovať cca 1 000 ľudí zo Slovenska ako aj zo zahraničia 
(CZ, HU, A, PL, RO ...). Stretnutie trvá obvykle 3 dni, a účasť vyše 1 000 návštevníkov v regióne má 
značný význam pri propagáciu samotného organizátora, historických a prírodných zaujímavostí 
okolia, ale nemalý pozitívny finančný prínos má aj pre poskytovateľov stravovacích a ubytovacích 
služieb. Rožňava, ako starobylé banícke mesto, bola členom združenia 7 Hornouhorských banských 
miest a zorganizovaním stretnutia, má možnosť prihlásiť sa k baníckemu odkazu svojej histórie. Vo 
februári sa v Rožňave uskutočnilo stretnutie primátorov a starostov miest tohto združenia. Ako 
výstup tohto stretnutia bol podaný projekt na viacjazyčnú publikáciu o histórii týchto miest 
a najvhodnejší čas prezentácie tejto publikácie sa javí práve Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska v Rožňave v roku 2021. Predbežný rozpočet podujatia je v pripojenej tabuľke. Presnejší 
rozpočet bude predložený po vypracovaní organizačným výborom. Tento rozpočet je viazaný na 
úspešnosť, alebo neúspešnosť projektu Interreg. V tabuľke je predbežne vypracovaný rozpočet pre 
variantu A a to pri schválení projektu. V prípade neschválenia projektu bude rozpočet prepracovaný 
na variantu B.  

 

 

Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: - - 

Ochrany verejného poriadku: - - 



Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

16.6.2020 

 

Uznesenie č. 01/06/2020 – komisia 
kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 
politiky  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave schváliť 12. stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska v Rožňave v roku 
2021 a vytvorenie prípravného výboru 

športu: - - 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

- - 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

18.6.2020 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť organizovanie 12 . Stretnutie 
banských miest a obcí Slovenska v Rožňave 
v 2021 a vytvorenie prípravného výboru 
s maximálnou spoluúčasťou mesta v sume 
10 tis. € z rozpočtu r. 2021. 

 

 

    

Rozpočet Stretnutie banských miest Slovenska Rožňava 2021 

Výdaje:   Príjmy:   

        
Propagácia 5 000 Projekt Interreg 24 900 

Pamiatkové predmety 8 000 
Granty (KSK, Min. hospod., 
kultúry) 2 200 

Kultúrny program 2 000 Účastníckee poplatky 6 400 

Stravovanie účastníkov 8 000 Sponzorské dary 5 000 
Doprava exkurzie 500 SPOLU 38 500 

Prenájom zariadení (pódium, 
pivné sety, stan) 5 000     
Cestovné náklady 2 000     
Osobné výdavky 3 000     
Rezerva 5 000     
SPOLU 38 500     
        
        
        
        
        
        
        
        

 


