
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27. 06.2019 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  

Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
a spolufinancovanie projektu – Cyklochodník Rož ňava  
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s c h v a ľ u j e 
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
Cyklochodník Rož ňava, realizovaného v rámci výzvy  
IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
23.300,- EUR 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta 
 
     
 
 
Termín: podanie žiadosti o NFP do 21.6.2019 
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej dňa 12.06.2019 
 
 
 
Vypracoval: 
Mgr. Martin Mikolaj 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „ Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok 
a spolufinancovanie žiadosti – Cyklochodník Rož ňava  

“ 
 
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 
Technické podmienky – Navrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry (TP 085) 
STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií  
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

Uznesenie MZ č.193/2016 zo dňa 29.9.2016 
Uznesenie MZ č.  228/2016 zo dňa 1.12.2016 
Uznesenie MZ č. 32/2017 zo dňa 23.2.2017 
Uznesenie MZ č. 140/2017 zo dňa 29.6.2017 
Uznesenie MZ č. 124/2018 zo dňa 28.6.2018 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

23.300,- EUR 

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. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojich zasadnutia dňa 29.9.2016, 

1.12.2016, 23.2.2017, 29.6.2017 a 28.6.2018 súhlasilo s predložením žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 
v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravovaných osôb, vrátane povinného spolufinancovania. 

Zároveň  poverilo vedenie Mesta Rožňava rokovaním o projekte Cyklochodník 
Rožňava v otázke majetkovo-právnych vzťahov a vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie. 

Majetkovo-právne vzťahy sú doriešené a projektová dokumentácia je pripravená 
k stavebnému konaniu. 

Cyklochodník bude rekonštruovaný na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý sa 
nachádza na sídlisku Juh, lemujúci Alej Jána Pavla II (4-prúdová cestná komunikácia). 
Keďže rozširovanie chodníka nie je možné z dôvodu blízkeho umiestnenia optických sietí 
v zelenom páse, chodník po rekonštrukcii ostane v rovnakom profile – 3,5m. celková dĺžka 
rekonštruovaného chodníka = 1,47 km, celková plocha rekonštruovaného chodníka = 
51,45 árov.   

Vzhľadom k tomu, že 21.6.2019 bude uzávierka 10. kola tejto výzvy, mesto 
Rožňava sa bude uchádzať o finančné prostriedky na tento projekt, k čomu je potrebný 
súhlas mestského zastupiteľstva so spolufinancovaním projektu. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Športu    
Ochrany verejného poriadku:   
Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania a mládeže:    
Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.06.2019 Finančná  komisia  po prerokovaní  predloženého   
materiálu  odporúča  MZ   schváliť predloženie 
ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
Cyklochodník Rožňava, realizovaného v rámci 
výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a 
platným programom rozvoja mesta; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci; 
-   zabezpečenie   finančných   prostriedkov   na   
spolufinancovanie   realizovaného   projektu   vo 
výške 23 tis. € 
- zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 
 
 
 
 
 


