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Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 162/2018  zo dňa 27.09.2018 
 
 
 
Predkladá: 
Michal Domik 
Primátor mesta 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

r u š í                      

 
uznesenie MZ č. 162/2018 zo dňa 27.09.2018, 
ktorým bolo schválené -predloženie Žiadosti o NFP 
na SO OPII pod názvom WIFI pre Rožňavu, kód 
výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 
 
 u k l a d á  
 
zabezpečiť zaslanie uznesenia MZ Úradu 
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 
 
Z: primátor mesta 
T: 31.7.2020  
 
   
      
 

 
Prerokované:  
V komisii finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku dňa 
18.06.2020 
 
 
Vypracoval : 
Romina Gyüréková 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu  

 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 162/2018 zo dňa 27.09.2018   
 
 

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 
Schéma podpory budovania bezplatných WIFI sietí na 
verejných miestach (schéma pomoci de minimis) (DM – 
14/2018) 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015-2020 (2022) 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

Uznesenie MZ č. 162/2018 zo dňa 27.09.2018  

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Príjem do  rozpočtu  ......€, položka č............. 

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 zákon č. 292/2017 
Z.z.,  Zákonom č. 523/2004 Z.z. 
 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  na svojom zasadnutí dňa 27.09.2018   uznesením č. 
162/2018 schválilo predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII pod názvom WIFI pre Rožňavu, 
kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP, výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 
zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, minimálne vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov, maximálne vo výške 1.500,- EUR a zabezpečenie financovania 
neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami 
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu mesta Rožňava. 
 

Navrhujeme mestskému zastupiteľstvo zrušiť uznesenie MZ č. 162/2018 zo dňa 
27.09.2018  z dôvodu dlhodobej finančnej nerentability projektu, ktorá spočíva v tom, že 
v rámci schválených prostriedkov by bolo možné kúpiť iba zariadenia, no samotná réžia 
v porovnaní s nákupom zariadení by bola podstatne vyššia a nedokázala by zabezpečiť 
potrebné bezpečnostné prvky zabezpečenia voči nežiaducim návštevníkom, ktoré by striktne 
určovala zmluva o dotácii. 
  

Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 162/2018 zo 
dňa 27.09.2018.  
 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku 

18.06.2020 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť zrušenie uznesenia MZ č 
.162/2018. 



 


