Program rozvoja mesta Rožňava
2015 – 2020 (2022)

Akčný plán rozvoja mesta Rožňava na
obdobie 2018 – 2019

Schválený uznesením MZ č. 111/2019 dňa 25.04.2019

Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne samosprávy mesta
CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre
Rožňavčanov.
Opatrenie 1.1: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení
zamestnanosti v meste.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Partneri: RPIC, podniky na území mesta, ÚPSVaR
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
1.1.1 Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania a podnikania v
meste.
Úlohy (2018/2019):
•

Vytypovať nové pozemky pre možný rozvoj investícií v meste, zakomponovať ich do
územného plánu (Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.14; 3.28 – 3.38; 3.39).

Prehodnotiť možnosti daňových úľav resp. iných výhod pre podnikateľov/nových
zamestnávateľov v meste.
Z.: primátor mesta
SZ.: prednosta MsÚ, RPIC
F: bez nároku na financovanie
•

Opatrenie 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Partneri: RPIC, podniky na území mesta, ÚPSVaR
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej zóny (Zásady a
regulatívy ÚP, 2008 – 1.14).
Úloha (2018/2019):
• Výstavba vjazdu do priemyselnej zóny ako predpokladu rozvoja priemyselnej zóny
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6).
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: cca 500 tis. EUR (z regionálneho príspevku + dotácia z Ministerstvo dopravy a výstavby
SR)

1.2.2 Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch východne pozdĺž cesty
I/50 vo forme rozvojových plôch na zelenej lúke tzv. „greenfield“.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.9).
(2018 - 2019)
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Program 2: Cestovný ruch a kultúra
CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v
meste Rožňava.
Opatrenie 2.1: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov
rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných
služieb.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu v kraji (KOCR KK,) meste
Rožňava a v regióne Gemer (TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia,
reštauračné zariadenia, múzeá, Správy NP, ...), vzdelávacie inštitúcie.
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:

2.1.2

Personálne a odborne dobudovať organizačnú štruktúru MsÚ Rožňava v oblasti CR
a kultúry.
Úlohy (2018/2019):
• Zriadiť samostatnú organizačnú jednotku MsÚ s agendou rozvoja CR a kultúry s obsadením
min. jedného pracovníka na plný úväzok.
Z.: primátor mesta
SZ.: prednosta MsÚ
F: 1000 EUR/mesačne

2.1.3

Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR v regióne aj v cezhraničnej
spolupráci s Maďarskom.
Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK
F: podľa finančných možností výziev na podávanie projektov

2.1.4

Realizovať spoločné vzdelávacie projekty mesto – vzdelávacie inštitúcie
zainteresované subjekty CR (spolupráca, vzdelávacie programy, praktického
vyučovanie, tréningy zručností a pod.).
Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK
F: podľa finančných možností výziev na podávanie projektov

2.1.5

Realizovať objektívny prieskum návštevnosti mesta Rožňava.
Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ SZ.:
TIK

2.1.6 Zrealizovať prieskum kvality ubytovacích a stravovacích služieb, minimálne prieskum
spokojnosti návštevníkov týchto zariadení.

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK
2.1.7 Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne
umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá.
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Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK

Opatrenie 2.2: Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie
infraštruktúry CR a kultúry
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov),
vlastníci pamiatkových a historických objektov
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a v cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne
Gemer (kultúrne inštitúcie, KSK, TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia,
reštauračné zariadenia, Správy NP, príslušné ministerstvá)
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
2.2.1

Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta sochy a pod.).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).
(2018 – 2019)

2.2.2 Vybudovať amfiteáter a vybaviť nádvorie Mestskej radnice ako priestor pre
organizovanie podujatí, udalostí (kultúra, spoločenské aktivity).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).
(2018 – 2019)

2.2.3

Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové
zariadenia...).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.16; 3.17).
(2018 – 2019)

2.2.4

Vybudovať (riešiť hľadisko) na Zimnom štadióne pre kultúrne podujatia (koncerty) v
lete (v prípade rekonštrukcie ZŠ).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11).
(2018 – 2019)

2.2.5

Vybudovať kemping v priestore športového areálu na letnom kúpalisku.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11).
(2018 – 2019)

Opatrenie 2.3: Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia
Realizátori opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov);
Organizácia destinačného manažmentu, iné odborné inštitúcie (napr. RRA, neziskové
organizácie); Krajská organizácia CR Košický kraj
Partneri: subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne Gemer
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
2.3.1

Dobudovať rekreačnú zónu „Lúč Patak“ v Rožňavskej doline.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.43).
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(2018– 2019)

2.3.2

Revitalizovať parky v meste ako oddychové miesta: Mestský park, park pri
Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického chodníka, Veľký park
pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa (viď. Opatrenie 6.1).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8).
(2018– 2019)

2.3.3

Vybudovať turistický náučný chodník okolo Rožňavy.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP). (2018
– 2019)

2.3.4

Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.9).
(2018 – 2019)

2.3.5

Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením mesta s inými
atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna Hôrka...).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP).
((2018 – 2019)

2.3.6

Obnoviť strelnicu.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.41).
(2018-2019)

2.3.7

Sprístupniť pamiatky pre návštevníka mesta pre organizované skupiny.
(2019)
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK, organizácia destinančného manažmentu

2.3.8

Vytvoriť kultúrnu, športovú, spoločenskú ponuku pre návštevníkov mesta po 16 hod.
najmä v centre mesta s cieľom jeho oživenia.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.8; 1.11;1.12)
(2016)
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: TIK, organizácia destinančného manažmentu, odbor školstva, odbor výstavby, ÚP, ŽP a
PK

2.3.9

Založiť v meste tradíciu ojedinelého a atraktívneho festivalu (festival ruží, festival
gemerských gastronomických špecialít .....).
(2016)
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: organizácia destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK

2.3.10

Založiť tradíciu tradičného Gemerského jarmoku.
(2016)
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: organizácia destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK

2.3.11 Vytvoriť zimný produkt v spolupráci s lyžiarskymi strediskami v okolí.
(2016)
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Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: organizácia destinačného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK

2.3.12 Pripraviť a vydať sériu marketingových a propagačných nástrojov a materiálov mesta.
Úlohy (2018/2019):
•

Príprava a tlač nových a atraktívnych propagačných materiálov o meste Rožňava a okolí.

•

Tvorba kalendára podujatí, aktivít, kultúrnych, spoločenských a športových udalostí.

•

Rekonštrukcia webstránky mesta, posilnenie viacjazyčnosti.

Vytvorenie makety Slovenského krasu na vybranom vhodnom mieste v Rožňave s
názvom „Rožňava-vstupná brána do Slovenského krasu“ (maketa znázorňujúca
pamiatky, turistické chodníky, cyklotrasy, označenie prírodných zaujímavostí a pod.)
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ
SZ.: organizácia destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK
•

Program 3: Doprava a dopravná infraštruktúra
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CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru
v meste.
Opatrenie 3.1: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
3.1.1

Vybudovať parkovacie miesta na sídlisku JUH podľa pripravenej štúdie.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7) Úlohy
(2018 - 2019):
• Výstavba parkovísk
Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: 100 tis. EUR

3.1.2 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách v meste podľa vykonaného pasportu
potreby/možností a spracovaných štúdií (sídl. P. J. Šafárika, sídl. Vargovo pole, ul.
Komenského a ul. Čučmianska).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7) Úlohy
(2018 - 2019):
•

Vypracovanie štúdie a PD

•

Verejné obstarávanie na dodávateľa

• Výstavba parkovísk
Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: 60 tis. EUR

Opatrenie 3.2: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych
komunikácií, dopravného vybavenia
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
3.2.1

Vypracovať pasport stavu a dopravnej vybavenosti miestnych komunikácií,
vypracovať plán rekonštrukcií a zakomponovať ho (konkrétne projekty) do akčných
plánov rozvoja mesta ako súčasti PRM.
Úlohy (2018 - 2019):
• Verejné obstarávanie na dodávateľa
Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,
SZ: Technické služby mesta

3.2.2

Vybudovať príjazdovú cestu k Priemyselnej zóne.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6) Úlohy
(2018- 2019):
• Výstavba príjazdovej cesty (2018- 2019)
Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: cca 600 tis. EUR z regionálneho príspevku + 300 tis. EUR z MDaV SR
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3.2.3

Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s miestnou komunikáciou na
ul. Košická ako podmienky pre rozvoj bývania.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.5) Úlohy
(2018- 2019):
•

Príprava investície

• Výstavba komunikácie (2018 - 2019)
Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: cca 500 tis. EUR

Program 4: Životné prostredie a estetizácia mesta
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CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava
Opatrenie 4.1: Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: Majitelia pozemkov a areálov na území mesta, Správa NP Slovenský kras
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 – 2019:
4.1.1 Spracovať generel/plán tvorby zelene pre mesto Rožňava ako nadstavby zavádzaného
programu GIS a zaviesť ho v praxi.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,
F: 15 tis. EUR (2019); celková cena aktivity je 30 tis. EUR

4.1.2 Revitalizovať parky v Rožňave (viď. aj Aktivita 2.3.2) na základe zhodnotenia stavu
verejnej zelene aj ako oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov s ihriskami a
voľnočasovými aktivitami (Veľký park premenovať na názov „Alej Dr. Antona Kissa“,
zakladateľa...).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ F:
8 tis. EUR (2018- 2019)

4.1.3 Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov drobnej architektúry
najmä v centre mesta vo väzbe na posilnenie rozvoja CR (napr. príprava a realizácia
programu: Rožňava mesto ruží/Rožňava mesto kvetov).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti; 6.3).
Z.: Technické služby mesta
SZ: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,
F: 5 tis. EUR ročne (2018- 2019 spolu 10tis. EUR)

4.1.4 Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém pravidelných likvidácii
ruderálnych, najmä inváznych druhov rastlín.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14- príslušné časti).
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,
SZ: Technické služby mesta
F: 2 tis. EUR ročne (2018- 2019 spolu 4 tis. EUR)

Opatrenie 4.2: Dobudovanie „environmentálnej“ infraštruktúry v meste.
Realizátor opatrenia: Vodohospodársky podnik, nástupné banské podniky
Partneri: Mesto Rožňava, MŽP SR
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
4.2.1

Vybudovať vodojem na sídl. P.J. Šafárika, lokalita „Podrákoš“.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.32).
(2018- 2019)

4.2.2

Odviesť banské vody (lokalita Nadabula).
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Úlohy (2018- 2019):
•

Príprava investície (2018)

• Realizácia investície (2018- 2019)
Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ
F: v súlade s PD, externé zdroje

4.2.3

Rekonštruovať ČOV.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 6.11).
(2018 - 2019)

4.2.4 Rekonštruovať kanalizačný systém z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 4.24 - 4.28).
(2018 - 2019)

4.2.5 Postupne rekonštruovať rozvody pitnej vody.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.15; 4.18; 4.19; 4.21 – 4.23; 4.32 – 4.37). (2018
- 2019)

4.2.6 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými
dažďovými vodami.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.29; 4.30; 4.41; 4.42; 6.8; 6.9). Úlohy
(2018- 2019):
•

Príprava investície (2018)

• Realizácia investície (2018- 2019)
Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ F:
v súlade s PD; externé zdroje

Program 5: Bývanie
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CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s
územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných
sociálnych a nízko štandardných bytov.
Opatrenie 5.1: Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho
štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s
potrebným občianskym vybavením
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov), iní
investori
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov, developeri
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017 s
prípravou dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít.
5.1.1

Spracovať potrebnú územno-plánovaciu dokumentáciu pre rozvoj bývania v meste.

5.1.2

Pripraviť projektovú dokumentáciu s vybavením príslušných stavebných povolení a
získať externé zdroje pre realizáciu projektov rozvoja bývania.

5.1.3

Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových
domov v súlade s ÚP mesta.

5.1.4

Dokončiť úpravu okolia, prvky zelene a ihrisko okolo bytoviek Družba I – VII.

5.1.5

Riešiť vytvorenie bývania pre obyvateľov v krízových situáciách v jednom vchode
malometrážnych bytov alebo v iných priestoroch mesta na to vhodných –

Opatrenie 5.2: Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017 s
prípravou dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít.
5.2.1

Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby a zamedziť možnosti ich ďalšieho
budovania.

5.2.2 Pripraviť a realizovať možnosti zlepšenia bývania v rómskych lokalitách.
5.2.3 Realizovať čistenia a deratizáciu obydlí v spolupráci so samotnými obyvateľmi (viď. tiež
aktivita 4.3.5).
5.2.4

Zabezpečiť zdroj pitnej vody v rómskej lokalite.
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Program 6: Sociálne služby a zdravotná starostlivosť
CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním
dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa
dopytu obyvateľov mesta.
Opatrenie 6.1: Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb
pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) Partneri:
zariadenia sociálnych služieb, organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnej oblasti v meste
Rožňava, školy, ÚPSVaR, KSK
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
6.1.1 Vybudovať partnerskú platformu subjektov zainteresovaných na realizácii aktivít v
oblasti sociálnych služieb na úrovni mesta za účelom cielenej spolupráce a
sieťovania, ako pokračovanie procesu komunitného plánovania a realizácie služieb.
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb
F: bez nároku na financie

6.1.2

Vytvoriť a realizovať cielený spoločný program informovanosti obyvateľov mesta,
regiónu i Slovenska o možnostiach využívania sociálnych služieb v Rožňave
dostupnými prostriedkami (internet mesta a zariadení pôsobiacich v Rožňave,
tlačené médiá, realizácia informačných stretnutí).

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb
F: 1000 EUR/ročne pre roky 2018 a 2019

6.1.3

Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva pre obyvateľov v právnej,
ekonomickej a sociálnej oblasti v rámci vytvorenej partnerskej platformy (viď aktivita
6.1.2).
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: Odbor právny, Centrum právnej pomoci a poskytovatelia sociálnych, komunitných a
verejnoprospešných služieb
F: na základe spracovaného zámeru (2018, 2019)

6.1.4

Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb
F: na základe spracovaného zámeru (2018,2019)
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Opatrenie 6.2: Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom
mesta.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
6.2.1 Realizovať Program „Bezbariérové mesto Rožňava“ (spracovanie pasportu a plánu
odstránenia bariér na území mesta a vo verejne dostupných budovách v meste v
spolupráci so zainteresovanými organizáciami a subjektmi ako združenie zdravotne
postihnutých, Únia nevidiacich a pod.).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8)
(2018 - 2019)

6.2.2 Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity 6.2.1. Návrhy z plánu
odstránenia bariér zakomponovať do akčných plánov, iniciovať zabezpečenie
bezbariérovosti aj v súkromných verejne dostupných objektoch, či v objektoch iných
zriaďovateľov, ako Mesto Rožňava.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8)
(2018 - 2019)

6.2.3 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (zriadenie
chránených dielni) v rámci Mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií a v
spolupráci s podnikateľským a neziskovým sektorom.
(2018-2019)

Opatrenie 6.3: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb
(terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov),
Verejní a neverejní poskytovatelia, Neziskový sektor, Podnikateľský sektor
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, neziskové organizácie,
školy, polícia
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
6.3.1

Zriadiť a vybaviť komunitné centrum v lokalitách so zvýšeným počtom
neprispôsobivých obyvateľov s programom komunitných aktivít najmä pre rómske
etnikum.
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb
F:; 2018 – 2019 spolu 150 tis. EUR

6.3.2

Vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie poskytovanie opatrovateľských služieb.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.2; 3.3; 3.7)
(2018 – 2019)
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6.3.3

Trvale realizovať program a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste pre
rôzne cieľové skupiny (bezdomovci, závislí, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii).
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.4)
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb
F: 2018 – 2019 spolu 142 tis. EUR

6.3.4

Zaviesť činnosť streetworkerov.
(2018-2019)

6.3.5

Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5)
(2018 – 2019)
6.3.6

Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou.
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5)
(2018 – 2019)
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Program 7: Školstvo
CIEĽ 7.: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava.
Opatrenie7.1.: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských
športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5 pre všetky uvedené aktivity)

7.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ.: Vybrané školy
F: 2018 – MŠ Vajanského; 485 tis EUR

7.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ.: Vybrané školy
F: 2019– ZŠ Zlatá, 500 tis EUR (EBRD)
2019 – Spojená škola; 400 tis. EUR

7.1.3 Doplniť vybavenie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ moderným vybavením a zariadením rozvíjajúcim
tvorivosť, kľúčové kompetencie žiakov (prírodovedné, jazykové predmety a učebne,
IKT technológie pre inováciu vzdelávania).
Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ.: Vybrané školy
F: Externé zdroje, výška podľa úspešnosti projektov

Opatrenie 7.2: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:

7.2.1

Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ (2019).
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Opatrenie 7.3: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, rodičia
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
7.3.1

Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami od školského roku 2019.

7.3.2 Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ a MŠ podľa potrieb žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami.
(2018-2019)

7.3.3 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg,
školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)
(2018-2019)
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ: Vybrané školy

Opatrenie 7.4: Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou
spoluprácou „škola - rodina“.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a rodičia
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
7.4.1

Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi preventívnych činnosti
školy so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov v škole (spoločné
projekty, aktivity, podujatia, stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi, spolupráca a spoločné aktivity škôl a komunitného centra).

7.4.2

Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v trojuholníku
žiakrodič-učiteľ napĺňané základné poslanie školy a vytvorená cesta pre uľahčenie
socializácie dieťaťa.

7.4.3

Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách (kontrola v
uliciach, vzdelávanie, osveta, medializácia prípadov) v spolupráci s políciou,
zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi
primárnej prevencie a Peer aktivistami (rovesnícky program).
Z: Školy
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu, rodičovské združenia
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Program 8: Šport a športová infraštruktúra
CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre
organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.
Opatrenie 8.1: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské
organizácie, školy
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
8.1.1

Vytvoriť koordinačný subjekt na úrovni mesta - Koordinačný orgán športu - za účelom
spolupráce, sieťovania a zlepšenia informovanosti o športovom dianí v meste.
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ: športové kluby
F: bez nároku na financie

8.1.2

Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých
športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať k športovaniu, realizácia
olympiád, športové vzory pre mládež...).
Z: Športové kluby
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
F: bez nároku na financie

8.1.3

Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí v meste.
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu
SZ: športové kluby
F: bez nároku na financie

Opatrenie 8.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej
infraštruktúry v meste.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské
organizácie, školy
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017 s
prípravou dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít.
(Zásady a regulatívy ÚP,2008 – 1.11; 3.41 – 3.45)

8.2.1

Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj
pre organizovanie kultúrnych aktivít.

8.2.2

Postaviť nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ na Sídlisku
Juh a vybudovať mládežnícke centrum.
Postaviť krytú plaváreň.

8.2.3
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8.2.4

Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...).

8.2.5

Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.

8.2.6

Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).

8.2.7

Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás a
trás bežeckého lyžovania.
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Program 9: Bezpečné mesto
CIEĽ 9: Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta
Opatrenie 9.1: Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava, MsP
Partneri: PZ SR, terénni sociálni pracovníci, školy
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
9.1.1

Rekonštruovať a dobudovať kamerového systému v meste.
Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy
SZ: Mestská polícia
F: 2018 – 2019: 32 500 EUR, celkom na aktivitu 50 tis. EUR

9.1.2

Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny.
Z: Mestská polícia
F: 2018 – 2019: 12 500 EUR

9.1.3

Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier.
Poznámka: Aktivitu bude možné realizovať v prípade splnenia aktivity 9.1.7.

9.1.4

Zabezpečiť priechodnosť
vozidlá/techniku.

miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne

Z: Technické služby mesta
SZ: Mestská polícia, odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK

9.1.5

Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obete kriminality, pre
prevenciu dopravnej nehodovosti (vzdelávacie projekty podporené z externých
zdrojov).
Z: Mestská polícia
SZ: odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK
F: 2018 - 2019 spolu 5 tis

9.1.6

Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohybu po území mesta (viď. riešenia v oblasti
sociálnej a v oblasti dopravy).

9.1.7 Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a dovybaviť MsP materiálne a
potrebnou technikou.
Z: Primátor mesta
SZ: Mestská polícia
F: 2018- 2019 spolu 35 tis. EUR (potreba celkom 60 tis. EUR)

Opatrenie 9.2: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
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9.2.1

Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými
dažďovými vodami.
(viď aktivita 4.2.6)

9.2.2 Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy a na jej základe
definovať a následne realizovať adaptačné opatrenia.
(2018- 2019)

9.2.3 Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť varovný systém
mestským rozhlasom.
(2018 - 2019)
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Program 10: IKT v samospráve mesta
CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií využívaním
informačno-komunikačných technológií.
Opatrenie 10.1: Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.
Poznámka: Realizácia licenčných zmlúv na roky 2018 – 2019 , pasport zelene, regulatívy
územného plánu); Suma na rok 2018-19: 15 000 EUR.

10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky a
pod.).
(2017- 2019)

10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.
Poznámka: Realizácia servisnej a licenčných zmlúv CORA, aktivita pre roky 2016/2019.

Opatrenie 10.2: Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava
Výber aktivít a úloh pre roky 2018 - 2019:
10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.
Z: Určené odbory MsÚ
F: bez nároku na financie

10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT
službách.
Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy
F: financie na základe zmluvy s dodávateľom vzdelávania
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