Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

0

2021-2022

MsÚ

V rámci priemyselného parku majú možnosť potencionálny investori realizovať svoje podnikateľské záujmy.

0

2021-2022

MsÚ

V podnikateľskom inkubátore majú možnosť začínajúci podnikatelia podnikať za zvýhodnené nájomné.

0

2021-2022

MsÚ

0

2021-2022

MsÚ

0

2021 - 2022

MsÚ

0

2021 - 2022

MsÚ

SPOLU

Poznámka

Cieľ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.

111
112
113

121
122

123

1.1 Opatrenie: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.
Dobudovať kapacity mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre
0
0
spoluprácu s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu
rozvoja podnikania.
Pripraviť ponuku - nástroje mesta na uľahčenie začatia investovania a
0
0
podnikania v meste.
Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste,
0
0
vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových
investícií.
1.2 Opatrenie: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.
Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej
0
0
zóny.
Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch
východne pozdĺž cesty I/50 vo forme rozvojových plôch na zelenej
0
0
lúke tzv. „greenfield“.
Iniciovať, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu
0
rekvalifikácií v spolupráci s ÚPSVaR, s RPIC v súlade s potrebami trhu
0
práce.

Účinná spolupráca mesta pri realizovaní centra Merkury Market, vďaka čomu sa vytvoria pracovné miesta.

Cieľ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava

212
213
217

221

223

232

234

235

2.1 Opatrenie: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.
Personálne a organizačne dobudovať štruktúru MsÚ posilnenie
V rámci zmeny organizačnej štruktúry MsÚ došlo k vzniku samostatného Oboru kultúry, športu a cestovného
MsÚ - vedenie
odborných kapacít a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR
0
0
0
2020
ruchu (OKŠaCR) s obsadením: 1 SOR 100% CR, 1 SOR 100% kultúra, 1 SOR 100% šport a spoločenské
mesta
v regióne s aktívnou účasťou mesta Rožňava.
organizácie, 1 SOR 100% redaktor.
Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR (v rámci
Na rok 2021 budú do rozpočtu naplánované prostriedky na rozvoj spolupráce s patnerskými mestami, ktorá
10 000
20 000
OKŠaCR
30 000 2021 - 2022
cezhraničnej spoluráce s Maďarskom).
by sa v nasledujúcich rokoch mala postupne rozšíriť.
Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v
Koordinačné
Koordinačné centrum vypracovalo materiál Koncepcia cestovného ruchu pre okres Rožňava na roky 2019 0
0
2020
odvetviach vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné
0
centrum pre
2025 (2028)
remeslá.
rozvoj okresu
2.2 Opatrenie: Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.
Kancelária
Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej
primátora - V roku 2020 je naplánovaná rekonštrukcia chodníkov na východnej strane námestia a v ďalších rokoch
architektúry, kvetena - Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v
250 000
140 000
390 000 2020-2022
investičné
dokončenie celého námestia podľa finančných možností mesta a vhodnej výzvy.
centre mesta, sochy…)
projekty
Kancelária
Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia
Pripravuje sa podanie projektu na FPU na zriadenie digitálneho kina. Realizácia je závislá na skutočnosti, či v
70 000
30 000
100 000 2021/2022
primátora technika, zvukové zariadenia...).
rozpočte mesta budú schválené prostriedky na spolufinancovanie projektu.
investičné
2.3 Opatrenie: Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia.
Revitalizovať parky v meste ako ako oddychové miesta (Mestský park,
Kancelária
park pri Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického
primátora - V roku 2020 je naplánovaná revitalizácia Poschovej záhrady a sú podané projekty Zelené plochy - podpora
285 714
14 286
300 000 2020-2022
chodníka, Veľký park pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa (viď. Opatrenie
investičné
biodiverzity, na realizáciu v ďalších rokoch s rozpočtom 16 tis. €
6.1).
projekty
Kancelária
primátora 20 000
15 000
Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.
35 000
2020
V roku 2020 ukončená len I. etapa.
investičné
projekty
Kancelária
Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením
primátora - V roku 2020 sa začína s výstavbou cyklochodníka priamo v meste (Alej J.Pavla II.). V ďalších rokoch je
mesta s inými atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna
442 000
23 000
465 000 2020-2022
investičné
plánované napojenie na trasu Betliar - Krásna Hôrka
Hôrka...).
projekty

Cieľ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.
3.1 Opatrenie: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.
311 Vybudovať parkovacie miesta na sídlisku JUH

0

30 000

30 000

2020 2021

312 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách

0

0

0

2021 - 2022

Msú, odbor
výstavby,
kancelária
primátora
Msú, odbor
výstavby,
kancelária

Počet parkovacích miesť bude známi po vypracovaní potrebných podkladov

Na sídlisku Varkovo pole, počet parkovacích miesť bude známi po vypracovaní potrebných podkladov

3.2 Opatrenie: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
321

Pasport miestnych komunikácií a plán rekonštrukcií

0

0

0

2020

Vybudovať príjazdovú cestu k priemyselnej zóne

0

0

0

2021-2022

Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s Košickou ul.

0

0

0

2021-2022

323

324
3.3 Opatrenie: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
Iniciovať rozšírenie a rozšíriť linky prímestskej dopravy

MsÚ odbor
výstavby, TSM
Kancelária
primátor,
projektové,
MsÚ odbor
výstavby
Kancelária
primátor,
projektové,
MsÚ odbor
výstavby

2021

MSÚ, odbor
výstavby

290 000

2020 - 2022

MsÚ

16 000

2020 - 2022

MsÚ

0

0

0

13 810

332

V spolupráci s dopravcom a s KSK. Opatrenie podporuje aj plnenie cieľa v oblasti CR. V spolupráci s
dopravcom a s KSK. Opatrenie podporuje aj plnenie cieľa v oblasti CR. Opatrenia sa bude relizovať podla
finnančných možností mesta a záujmu občasnov mesta ako aj dotknutých obcí. Najskôr až v roku 2021.

Cieľ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava
4.1 Opatrenie: Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.
Póschová záhrada 300 000 (v roku 2020) uvedená vrámci opatrenia 232 , medziblokový priestor Družba 290
000 € 2020-2021),v nadväznosti na chodníky a cesty – po opravách ciest a chodníkov pristúpiť k revitalizácii
verejných priestranstiev na sídliskách vo vlastníctve mesta Rožňava
Verejný priestor okolo budovy OKC, výsadba stromov a okrasných drevín, schválený projekt cez "Zelené
obce"

412

Revitalizovať parky, oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov
s ihriskami

276 190

413

Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov
drobnej architektúry

16 000

415

Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém
pravidelných likvidácii

0

3 000

3 000

2020 - 2022

MsÚ

Verejný priestor - Svah pozdĺž štvor prúhovej cesty na Ulici Alej Jána Pavla oproti Ulici Kyjevská a športovému
ihrisku pri základnej škole na sídlisku JUH.

0

0

0

2021 - 2022

MsÚ

Plánujeme sa zapojiť do výzvy č. 62 operačný program kvality životného prostredia: zameranie: Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine, 1. hodnotiace kolo august 2020
V súčasnej dobe sa zriaduje príspevková organizácia s názvom "Odpadové služby mesta Rožňava" , ktorá bude zabezpečovať zber
komunálneho odpadu a biologicky rozložitelného odpadu od 01.01.2021 na zberný dvor odkial bude odvázaný vysútaženou
spoločnostou na skládku odpadov, predpokladané náklady v roku 2020 vo výške 130 tis. €, v ďalších rokoch 2021-2022 cca 758 tis €

4.2 Opatrenie: Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.
426 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH

4.3 Opatrenie: Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.
431 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020

130 000

130 000

2020 - 2022

MsÚ

0

2021 - 2022

MsÚ

0
432 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad

0

433 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO

0

0

2021 - 2022

MsÚ

434 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev
Zrealizovať program/kampaň na zvýšenie environmentálneho
436
uvedomenia a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta

0

0

0

2021- 2022

MsÚ

Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto s predpokladaným rozpočtom cca 130 tis. € v
rokoch 2021-2022
Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto s predpokladaným rozpočtom cca 15 tis. € v
rokoch 2021-2022 , predpoklad zneškodnenia BRO je 1000t/rok
Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto

0

0

0

2021- 2022

MsÚ

Kampaň bude zabezpečovaná spoločnostou NATUR-PACK, a.s.

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.
" s potrebným občianskym vybavením.
5.1 Opatrenie: Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny
Msú odbor
výstavba,
Pre projekt: "výstavba 10 tich nájomných bytov" na ulici Krátkej bola spracovaná projektová dokumentácia,
511 Spracovať potrebnú územno–plánovaciu dokumentáciu.
2020
hlavný architekt vydané stavebné povolenie v súlade s územným plánom mesta
mesta

512

Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na
realizáciu projektov rozvoja bývania.

0

2020 - 2021

513

Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre
výstavbu bytových domov.

Msú odbor
výstavby
kancelária
primátor
(projektové
oddelenie,
investičné)

0

2021

Investor,MsÚ

514

Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť
energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických
vrátnikov (namiesto aktivity navrhnutej na vypustenie – iniciovať
spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).

515 Úprava okolia bytoviek Družba.

516 Realizovať výstavbu bytov bežného štatndardu s prostriedkov ŠFRB

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

Projekt prestupové bývanie je v štádiu prípravy, táto investícia bude zrejmá po vyhodnotení ŽoNFP

2020 - 2022

MsÚ odbor
výstavby, odbor
právny a správy
majetku,
V roku 2020 vchodové dvere, zvončeky (10 tis). 2021-2022 - celková rekonštrukcia bytoviek (výmena okien,
kancelária
zateplenie budovy, rekonštr.spol. priestorov) (cca 800 tis.) ŠFRB
primátora
(projektové a
investičné
oddelenie)

2020-2021

Kancelária
práimátora Schválený projekt úprava vnútroblokového priestranstva Družba vo výške 290 tis. € uvedené v opatrení 412,
(projektové, VO je na kontrole na IROP
investičné odd.)

2010-2022

Kancelária
práimátora
(projektové,
investičné odd.)

2020 - 2022

Kancelária
práimátora
Toho času prebieha mapovanie "čiernych stavieb" v severnej časti mesta
(projektové,
investičné odd.)

5.2.Opatrenie: Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách

521 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie.)

0

522 Zaviesť systém prestupného bývania.

4 092

4 092

523 Zamestnať dvoch asistentov bývania.

2021-2022
zrealizované v
roku 2019

524 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.

525

Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská
Baňa a Rožňava sever).

2020 - 2022

475 000

25 000

500 000

2020 - 2022

MsÚ odbor soc.
vecí a byt.
politiyk
(asistenti
bývania resp.
TSP)
MsÚ (odbor
sociálny)

Systém prestupného bývania je súčasťou ŽoNFP na výstavbu 10 tich nájomných bytov na ul. Krátkej,
predpokladaná celková výška príspevku je 931 882 €, spolufinancovanie 46 594 €

Asistenti bývania sú súčasťou ŽoNFP na výstavbu 10 tich nájomných bytov na Krátkej ul.
Projekt pitnej vody - vodomat na bol zrealizovaný v 12/2019 na budovej Komunitného centra na Krátkej ul.

Kancelária
Projekt je podaný a posudzovaný na MVSR, jedná sa o rekonštrukciu miestnych komunikácií v daných
primátora
lokalitách, I. etapa realizácie RV Baňa v roku 2020 (120 000 €) a II. etapa severná časť mesta v rokoch 2020(projektové, 2021 (380 000 €)
investičné odd.)

Cieľ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.
6.1 Opatrenie: Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.
Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizáciu aktivít v
oblasti sociálnych služieb.
Vybudovanie partnerskej platformy poskytovateľov sociálnych služiebplánujeme v období tvorby nového
611
0 2020-2022
MsÚ, OSVaBP
Komunitného plánu sociánych služieb ako súčasti PRM na nové programovacie obdobie 2023-2028

612 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.

0

2020 - 2022

MsÚ, OSVaBP a
neverejní
Systém dobrovoľníctva v súčasnosti funguje pri aktivitách Komunitného centra mesta. Poskytovatelia
poskytovatelia
socíalnych služieb na území mesta riešia otázky dobrovoľníctva v svojej pôsobnosti bez zapojenia mesta.
soc. služieb na
území mesta

0

2020 - 2022

Odbor výstavy
MsÚ

0

2021 - 2022

Odbor výstavy
MsÚ

0

2020 - 2022

UPSVaR

6.2 Opatrenie: Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.
621 Vypracovať program „Bezbariérové mesto Rožňava“
622

Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity
6.2.1.

623 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.

Mesto má v splupráci s UPSVaR vytvorené chránené pracoviská na mestskom úrade a v tejto aktivite
plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

6.3 Opatrenie: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).
631 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).

0

Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu
632 alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej
aktivity vybudovať komunitné centrum).

2021-2022

2020-2022

Diecézna charita prevádzkuje nocľaháreň s kapacitou 20 miest v budove vo vlastníctve Katolíckej cirkvi na ul.
Diecézna charita K. Schoppera. V tejto budove sa nachádzajú voľné priestory vhodné po úprave na rozšírenie kapacity
existujúcej nocľahárne
OSVaBP,
kancelária
Projektové oddeleni MsÚ v spolupráci o odborom soc. vecí sleduje aktuálne výzvy v tejto oblasti v súlase s
primátora
uznesením MZ na výstavbu nového komunitného centra.
projektové
oddelenie

Cieľ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
7.1 Opatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.
Kancelária
Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v
primátora 711
1 146 000
114 000
1 260 000 2020 - 2022
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
koordinácia
projektov
Kancelária
Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v
primátora 712
265 000
106 000
371 000 2020 - 2022
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
koordinácia
projektov

713

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).

189 939

9 949

199 888

2020 - 2022

Kancelária
primátora koordinácia
projektov

V roku 2020 by sa mala začať rekonštrukcia A pavilónu Materskej školy Vajanského. V roku 2022 v prípade
vhodnej výzvy by sa mala začať zrealizovať komplexná rekonštrukcia Materskej školy Ernesta Rótha.

V roku 2020 začne rekonštrukcia a dostavba ŠJ pri ZŠ Zlatá a rovnako realizácia oplotenia ihriska na ZŠ akad.
Jura Hronca.
IKT pre Juraja Hronca, VO je na kontrole na IROP, ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej
učebne Zmluva VO na kontrole,Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne
VO je na kontrole,Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava – jazyková učebňa VO je na kontrole, pri všetkých
projektoch nieje možné určiť termín realizácie, nakoľko všetko závisí od kontroly VO

7.2 Opatrenie: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Rozšíriť kapacity materských škôl rekonštrukciou vhodnej mestskej
721 budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ (oblasť Rožňava Baňa –
Nadabula)

0

0

0

2022

Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete
MŠ

0

0

0

2022

0

0

0

2020 - 2022

*

0

*

2020 - 2022

722

7.3 Opatrenie: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno731
vzdelávacími potrebami.

732

Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve
(špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)

Kancelária
primátora koordinácia
projektov
Kancelária
primátora koordinácia
projektov

Potreba rekonštrukcie, alebo výstavby novej budovy sa ukáže po nábehu povinnej predškolskej výchovy pre
štvorročné deti a je plánované využitie mimorozpočtových zdrojov s prípadným spolufinancovaním mesta.

Potreba rozšírenia kapacity materskej školy sa ukáže po nábehu povinnej predškolskej výchovy pre
štvorročné deti a je plánované využitie mimorozpočtových zdrojov s prípadným spolufinancovaním mesta.

Jednotlivé školy podrobne vedú dokumentáciu žiakov so špecialnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
potrebné štatistiky.
V rámci úspešného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
na Spojenú školu, Komenského 5, bude prijatý jeden asistent učiteľa pre žiakov
Odbor školstva strednej školy.
* Počas realizácie aktivít projektu bude škole v plnom rozsahu refundovaná cena práce novoprijatého
pedagogického zamestnanca. Momentálne nie je možné vyčísliť výšku nákladov.
Odbor školstva

7.4 Opatrenie: Zníženie sociálno-patologických javov v školách
efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.
Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi
preventívnych činnosti školy so zameraním na prevenciu sociálno741 patologických javov v škole (spoločné projekty, aktivity, podujatia,
stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi,
spolupráca a spoločné aktivity škôl a komunitného centra).
Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v
742 trojuholníku žiak-rodič-učiteľ napĺňané základné poslanie školy a
vytvorená cesta pre uľahčenie socializácie dieťaťa.
Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách
(kontrola v uliciach, vzdelávanie, osveta, medializácia prípadov) v
743 spolupráci s políciou, zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi
sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi primárnej prevencie a Peer
aktivistami (rovesnícky program).

0

0

0

2020 - 2022

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe Pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVaŠ SR v rámci svojich rozpočtov, kapacít a plánov práce.

0

0

0

2020 - 2022

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle platných
legislatívnych predpisov v školstve v rámci svojich rozpočtov, kapacít a plánov práce.

0

0

0

2020 - 2022

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe Pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVaŠ SR v rámci svojich rozpočtov, kapacít a plánov práce.

Cieľ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.
8.1 Opatrenie: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a
811 nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať
k športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).

0

0

0

2021 - 2022

Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových
812 udalostí v meste (vybudovať funkčný systém propagácie a
informovanosti).

0

10 000

10 000

2020 - 2022

813 Vypracovať a realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.

0

0

0

Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu
814 rozvoja športu pre všetkých pre športy typu – kolobežky, kolieskové
0
40 000
korčule, skateboardy.
8.2 Opatrenie: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
821

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

2020

40 000

2021 - 2022

Komisia športu

OKŠaCR

Aktivity budú realizované po schválení koncepcie športu mestským zastupiteľstvom. Plánovaný začiatok
aktivít je v školskom roku 2020-2021.
V roku 2020 sa obnovilo vydávanie Rožňavských novín v tlačenej aj elektronickej podobe na vlstnom
webovom sídle. Doplnením stavu OŠKaCR o SOR Redaktor, je zabezpečené včasné a aktuálne informovanie
o športovom dianí v meste. Okrem Rožňavských novín aj na webovom sídle a FB profile mesta.

v roku 2020 bola vypracovaná a schválená Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 – 2022. Na roky
Komisia športu 2020 – 2022 je potrebné aktívne hľadať možnosti financovania na realizáciu jednotlivých úloh
zaznamenaných v koncepcii
OKŠaCR

Kancelária
primátora investičné
projekty
Kancelária
primátora Kancelária
primátora Kancelária
primátora investičné
projekty

Jednoduché športoviská budú realizované v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava.

Na zimnom štadióne bola zrealizovaná v roku 2019 rekonštrukcia ľadovej plochy v hodnote 320 000 € a v
prípade vhodnej výzvy sa mesto zapojí do realizácie opláštenia zimného štadióna. V roku 2020 je v pláne
zrealizovať zníženie čpavku + výmena skiel 101 700 €

101 700

0

101 700

2020 - 2022

822 Postaviť krytú plaváreň.

0

0

0

2021 - 2022

Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet,
823
tobogán...).

0

0

0

2020 - 2022

824 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.

0

0

0

2 020

825 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).

0

0

0

2020-2022

Technické služby mesta a jednotlivé školy ako správcovia jednotlivých športovísk, zabezpečujú údržbu v
Technické
rámci svojich kompetencií a rozpočtov. Pokiaľ bude v koncepcii športu schválený iný spôsob spravovania a
služba a školy
údržby, ten sa bude realizovať podľa možností mesta.

0

0

0

2020 - 2022

OKŠaCR, MsÚ

30 000
3 000
3 000

2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022

MsP
MsP
MsP

0

2020 - 2022

TsM

826

Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás,
cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.

V období 2020 - 2022 sa neuvažuje realizáciou akcie.
Prvá etapa modernizácie v hodnote 1000000 € je plánovaná v prípade vhodnej výzvy.
V roku 2019 sa opravili a zrekonštruovali priestory bývalej MŠ v Nadabule v hodnote 35 000 € a na
futbalovom ihrisku v Rožňave bolo doplnené zariadenie šatní. V roku 2020 sa bude realizovať zavlažovací
systém na futbalovom ihrisku v Rožňave za finančnej podpory SFZ.

V roku 2020 bol shválený projekt: Cyklochodník - Rožňava .

Cieľ 9:Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.
9.1 Opatrenie: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
911 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
30 000
912 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny.
3 000
913 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier.
3 000
Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a
914
požiarne vozidlá/techniku.

r. 2020 - r.2022 celková digitalizácia systému
Každoročne
Každoročne

915
916

921
922
923

Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohyb po území mesta (viď.
riešenia v oblasti sociálnej a v oblasti dopravy).
Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 a dovybaviť MsP materiálne a
potrebnou technikou.
9.2 Opatrenie: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .
Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred
prívalovými dažďovými vodami.
Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny
klímy a na jej základe definovať a následne realizovať adaptačné
opatrenia.
Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť
varovný systém mestským rozhlasom.

35 000

0

2020 - 2022

TsM

Viď. Opatrenie 6.2.1 a 6.2.2

35 000

2020 - 2022

MsP

r.2020 +1 príslušník, r.2021 + 1 príslušník

0

2020 - 2022

TsM

Viď opatrenie 4.2.6

0

2021

Ing. Lach

0

2020 - 2021

MsÚ

0

2021

0

2021

Cieľ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.
10.1 Opatrenie: Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.
1011 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.
1012

Vytvoriť podmienky pre užívanie
poradenstvo, web kiosky a pod.).

IKT

verejnosťou

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

2021

(osveta,

1013 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.

Ing. Krišťák, J.
Digitalizácia dát sa spracováva postup
Kováč
Pri spustení nových možností použitia IKT verejnosťou sú občania infomovaný na webovom sídle mesta a
Ing. Krišťák, J.
socialnej sieti. Mesto plánuje spustit verejné wifi kde by sa spropagovalo aj mesto a akcie, ktoré sa v meste
Kováč
chystajú.
Ing. Krišťák, J.
Pri zavádzaní noviniek v IKT v podmienkach MsÚ sa zamestnanci pravidenie školia
Kováč

10.2 Opatrenie: Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.
1 021 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.
1 022

Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových
zavedených IKT službách.
Spolu

0

0

3 547 543

809 137

0
4 356 680

2022

Ing. Krišťák, J.
Digitalizácia dát sa spracováva postupne v závislosti od finančných možností mesta.
Kováč
Ing. Krišťák, J.
Pri zavádzaní noviniek v IKT v podmienkach MsÚ sa zamestnanci aj volení predstavitelia pravidenie školia
Kováč

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Podpora zamestnanosti z úrovne samosprávy mesta
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

0

2021-2022

MsÚ

V rámci priemyselného parku majú možnosť potencionálny investori realizovať svoje podnikateľské záujmy.

0

2021-2022

MsÚ

V podnikateľskom inkubátore majú možnosť začínajúci podnikatelia podnikať za zvýhodnené nájomné.

0

2021-2022

MsÚ

0

2021-2022

MsÚ

0

2021 - 2022

MsÚ

0

2021 - 2022

MsÚ

SPOLU

Poznámka

Cieľ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.

111
112
113

121
122

123

1.1 Opatrenie: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.
Dobudovať kapacity Mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre
0
0
spoluprácu s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu
rozvoja podnikania.
Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania a
0
0
podnikania v meste.
Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste,
0
0
vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových
investícií.
1.2 Opatrenie: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.
Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej
0
0
zóny.
Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch
východne pozdĺž cesty I/50 vo forme rozvojových plôch na zelenej
0
0
lúke tzv. „greenfield“.
Iniciovať, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu
0
0
rekvalifikácií v spolupráci s ÚPSVaR, s RPIC v súlade s potrebami trhu
práce.
Spolu
0
0

0

Účinná spolupráca mesta pri realizovaní centra Merkury Market, vďaka čomu sa vytvoria
pracovné miesta.

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Cestovný ruch a kultúra
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava
2.1 Opatrenie: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.

Cieľ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava
2.1 Opatrenie: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.
Personálne a organizačne dobudovať štruktúru MsÚ posilnenie
212 odborných kapacít a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR
v regióne s aktívnou účasťou Mesta Rožňava.
Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR (v rámci
cezhraničnej spoluráce s Maďarskom).
Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v
217 odvetviach vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné
remeslá.
213

0

0

0

10 000

20 000

30 000

0

0

0

2020

2021 - 2022
2020

V rámci zmeny organizačnej štruktúry MsÚ došlo k vzniku samostatného Oboru kultúry,
MsÚ - vedenie
športu a cestovného ruchu (OKŠaCR) s obsadením: 1 SOR 100% CR, 1 SOR 100% kultúra, 1
mesta
SOR 100% šport a spoločenské organizácie, 1 SOR 100% redaktor.
OKŠaCR

Na rok 2021 budú do rozpočtu naplánované prostriedky na rozvoj spolupráce s
patnerskými mestami, ktorá by sa v nasledujúcich rokoch mala postupne rozšíriť.

Koordinačné
Koordinačné centrum vypracovalo materiál Koncepcia cestovného ruchu pre okres
centrum pre
Rožňava na roky 2019 - 2025 (2028)
rozvoj okresu

2.2 Opatrenie: Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.
Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej
221 architektúry, kvetena - Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v
centre mesta, sochy…)

250 000

140 000

390 000

2020-2022

Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia
technika, zvukové zariadenia...).

70 000

30 000

100 000

2021/2022

285 714

14 286

300 000

2020-2022

20 000

15 000

35 000

2020

442 000

23 000

465 000

2020-2022

1 077 714

242 286

1 320 000

223

Kancelária
primátora investičné
projekty
Kancelária
primátora investičné
projekty

V roku 2020 je naplánovaná rekonštrukcia chodníkov na východnej strane námestia a v
ďalších rokoch dokončenie celého námestia podľa finančných možností mesta a vhodnej
výzvy.
Pripravuje sa podanie projektu na AVF na zriadenie digitálneho kina. Realizácia je závislá
na skutočnosti, či v rozpočte mesta budú schválené prostriedky na spolufinancovanie
projektu.

2.3 Opatrenie: Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia.

232

Revitalizovať parky v meste ako 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).

234 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.

Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením
235 mesta s inými atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna
Hôrka...).
Spolu

Kancelária
primátora investičné
projekty
Kancelária
primátora investičné
projekty
Kancelária
primátora investičné
projekty

V roku 2020 je naplánovaná revitalizácia Poschovej záhrady a sú podané projekty Zelené
plochy - podpora biodiverzity, na realizáciu v ďalších rokoch s rozpočtom 16 tis. €

V roku 2020 ukončená len I. etapa.

V roku 2020 sa začína s výstavbou cyklochodníka priamo v meste (Alej J.Pavla II.). V
ďalších rokoch je plánované napojenie na trasu Betliar - Krásna Hôrka

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Doprava a dopravná infraštruktúra
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.
3.1 Opatrenie: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.
311 Vybudovať parkovacie miesta na sídlisku JUH

0

30 000

30 000

2020 2021

312 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách

0

0

0

2021 - 2022

3.2 Opatrenie: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
321

Pasport miestnych komunikácií a plán rekonštrukcií

0

0

0

2020

Vybudovať príjazdovú cestu k priemyselnej zóne

0

0

0

2021-2022

Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s Košickou ul.

0

0

0

2021-2022

323

324

Msú, odbor
výstavby,
Msú, odbor
výstavby,
kancelária

Počet parkovacích miesť bude známi po vypracovaní potrebných podkladov
Na sídlisku Varkovo pole, počet parkovacích miesť bude známi po vypracovaní
potrebných podkladov

MsÚ odbor
výstavby, TSM
Kancelária
primátor,
projektové,
MsÚ odbor
výstavby
Kancelária
primátor,
projektové,
MsÚ odbor
výstavby

3.3 Opatrenie: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
Iniciovať rozšírenie a rozšíriť linky prímestskej dopravy

0

0

0

Spolu

0

30 000

30 000

332

2021

MSÚ, odbor
výstavby

V spolupráci s dopravcom a s KSK. Opatrenie podporuje aj plnenie cieľa v oblasti CR. V
spolupráci s dopravcom a s KSK. Opatrenie podporuje aj plnenie cieľa v oblasti CR.
Opatrenia sa bude relizovať podla finnančných možností mesta a záujmu občasnov mesta
ako aj dotknutých obcí. Najskôr až v roku 2021.

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Životné prostredie a esetizácia
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava
4.1 Opatrenie: Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.
Revitalizovať parky, oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov
412
s ihriskami

276 190

413

Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov
drobnej architektúry

16 000

415

Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém
pravidelných likvidácii

0

0

290 000

2020 - 2022

MsÚ

Póschová záhrada 300 000 (v roku 2020) uvedená vrámci opatrenia 232 , medziblokový
priestor Družba 290 000 € 2020-2021),v nadväznosti na chodníky a cesty – po opravách
ciest a chodníkov pristúpiť k revitalizácii verejných priestranstiev na sídliskách vo
vlastníctve mesta Rožňava

16 000

2020 - 2022

MsÚ

Verejný priestor okolo budovy OKC, výsadba stromov a okrasných drevín, schválený
projekt cez "Zelené obce"

3 000

3 000

2020 - 2022

MsÚ

Verejný priestor - Svah pozdĺž štvor prúhovej cesty na Ulici Alej Jána Pavla oproti Ulici
Kyjevská a športovému ihrisku pri základnej škole na sídlisku JUH.

0

0

2021 - 2022

MsÚ

Plánujeme sa zapojiť do výzvy č. 62 operačný program kvality životného prostredia:
zameranie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, 1. hodnotiace kolo august

13 810

4.2 Opatrenie: Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.
426 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH

4.3 Opatrenie: Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.
431 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020

130 000

130 000

2020 - 2022

MsÚ

V súčasnej dobe sa zriaduje príspevková organizácia s názvom "Odpadové služby mesta Rožňava" , ktorá bude
zabezpečovať zber komunálneho odpadu a biologicky rozložitelného odpadu od 01.01.2021 na zberný dvor
odkial bude odvázaný vysútaženou spoločnostou na skládku odpadov, predpokladané náklady v roku 2020 vo
výške 130 tis. €, v ďalších rokoch 2021-2022 cca 758 tis €

0
432 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad

0

0

2021 - 2022

MsÚ

Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto s predpokladaným
rozpočtom cca 130 tis. € v rokoch 2021-2022

433 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO

0

0

2021 - 2022

MsÚ

Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto s predpokladaným
rozpočtom cca 15 tis. € v rokoch 2021-2022 , predpoklad zneškodnenia BRO je 1000t/rok

434 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev
Zrealizovať program/kampaň na zvýšenie environmentálneho
436
uvedomenia a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta
Spolu

0

0

0

2021- 2022

MsÚ

Bude zabezpečovať novovzniknutá spoločnosť OS resp. mesto

0
292 190

0

0

2021- 2022

MsÚ

Kampaň bude zabezpečovaná spoločnostou NATUR-PACK, a.s.

146 810

439 000

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Bývanie
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

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.
5.1 Opatrenie: Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením.
511 Spracovať potrebnú územno–plánovaciu dokumentáciu.

2020

512

Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na
realizáciu projektov rozvoja bývania.

0

2020 - 2021

513

Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre
výstavbu bytových domov.

0

2021

514

Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť
energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických
vrátnikov (namiesto aktivity navrhnutej na vypustenie – iniciovať
spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).

10 000

2020 - 2022

10 000

515 Úprava okolia bytoviek Družba.

0

0

0

2020-2021

516 Realizovať výstavbu bytov bežného štatndardu s prostriedkov ŠFRB

0

0

0

2010-2022

5.2.Opatrenie: Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách

521 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie.)

522 Zaviesť systém prestupného bývania.

0

4 092

4 092

Msú odbor
výstavba,
hlavný architekt
mesta
Msú odbor
výstavby
kancelária
primátor
(projektové
oddelenie,
investičné)

Pre projekt: "výstavba 10 tich nájomných bytov" na ulici Krátkej bola spracovaná
projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie v súlade s územným plánom mesta

Projekt prestupové bývanie je v štádiu prípravy, táto investícia bude zrejmá po
vyhodnotení ŽoNFP

Investor,MsÚ
MsÚ odbor
výstavby, odbor
právny a správy
majetku,
V roku 2020 vchodové dvere, zvončeky (10 tis). 2021-2022 - celková rekonštrukcia
kancelária
bytoviek (výmena okien, zateplenie budovy, rekonštr.spol. priestorov) (cca 800 tis.) ŠFRB
primátora
(projektové a
investičné
oddelenie)
Kancelária
primátora
Schválený projekt úprava vnútroblokového priestranstva Družba vo výške 290 tis. €
(projektové, uvedené v opatrení 412, VO je na kontrole na IROP
investičné odd.)
Kancelária
primátora
(projektové,
investičné odd.)

2020 - 2022

Kancelária
práimátora
Toho času prebieha mapovanie "čiernych stavieb" v severnej časti mesta
(projektové,
investičné odd.)

2020 - 2022

MsÚ odbor soc.
vecí a byt.
Systém prestupného bývania je súčasťou ŽoNFP na výstavbu 10 tich nájomných bytov na
politiyk
ul. Krátkej, predpokladaná celková výška príspevku je 931 882 €, spolufinancovanie 46
(asistenti
594 €
bývania resp.
TSP)

523 Zamestnať dvoch asistentov bývania.

2021-2022
zrealizované v
roku 2019

524 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.

525

Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská
Baňa a Rožňava sever).

475 000

25 000

Spolu

475 000

39 092

500 000

514 092

2020 - 2022

MsÚ (odbor
sociálny)

Asistenti bývania sú súčasťou ŽoNFP na výstavbu 10 tich nájomných bytov na Krátkej ul.
Projekt pitnej vody - vodomat na bol zrealizovaný v 12/2019 na budovej Komunitného
centra na Krátkej ul.

Kancelária
Projekt je podaný a posudzovaný na MVSR, jedná sa o rekonštrukciu miestnych
primátora
komunikácií v daných lokalitách, I. etapa realizácie RV Baňa v roku 2020 (120 000 €) a II.
(projektové, etapa severná časť mesta v rokoch 2020-2021 (380 000 €)
investičné odd.)

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Sociálne služby a zdravotná starostlivosť
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.
6.1 Opatrenie: Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.
Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizáciu aktivít v
oblasti sociálnych služieb.
611
0
2020-2022
MsÚ, OSVaBP

612 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.

Vybudovanie partnerskej platformy poskytovateľov sociálnych služiebplánujeme v
období tvorby nového Komunitného plánu sociánych služieb ako súčasti PRM na nové
programovacie obdobie 2023-2028

0

2020 - 2022

MsÚ, OSVaBP a
Systém dobrovoľníctva v súčasnosti funguje pri aktivitách Komunitného centra mesta.
neverejní
poskytovatelia Poskytovatelia socíalnych služieb na území mesta riešia otázky dobrovoľníctva v svojej
soc. služieb na pôsobnosti bez zapojenia mesta.
území mesta

0

2020-2022

Odbor výstavy
MsÚ

0

2021 - 2022

Odbor výstavy
MsÚ

0

2020 - 2022

UPSVaR

6.2 Opatrenie: Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.
621 Vypracovať program „Bezbariérové mesto Rožňava“
622

Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity
6.2.1.

623 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.

Mesto má v splupráci s UPSVaR vytvorené chránené pracoviská na mestskom úrade a v
tejto aktivite plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

6.3 Opatrenie: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).
631 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).

0

Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu
632 alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej
aktivity vybudovať komunitné centrum).
Spolu

2021-2022

2020-2022

0

0

0

Diecézna charita prevádzkuje nocľaháreň s kapacitou 20 miest v budove vo vlastníctve
Diecézna charita Katolíckej cirkvi na ul. K. Schoppera. V tejto budove sa nachádzajú voľné priestory vhodné
po úprave na rozšírenie kapacity existujúcej nocľahárne
OSVaBP,
jkancelária
Projektové oddeleni MsÚ v spolupráci o odborom soc. vecí sleduje aktuálne výzvy v tejto
primátora
oblasti v súlase s uznesením MZ na výstavbu nového komunitného centra.
projektové
oddelenie

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Školstvo
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
7.1 Opatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.
Kancelária
Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v
primátora 711
1 146 000
114 000
1 260 000 2020 - 2022
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
koordinácia
projektov
Kancelária
Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v
primátora 712
265 000
106 000
371 000 2020 - 2022
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
koordinácia
projektov
Doplniť vybavenie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ moderným vybavením a
zariadením rozvíjajúcim tvorivosť, kľúčové kompetencie žiakov
713
(prírodovedné, jazykové predmety a učebne, IKT technológie pre
inováciu vzdelávania).

189 939

9 949

199 888

2020 - 2022

Kancelária
primátora koordinácia
projektov

V roku 2020 by sa mala začať rekonštrukcia A pavilónu Materskej školy Vajanského. V roku
2022 v prípade vhodnej výzvy by sa mala začať zrealizovať komplexná rekonštrukcia
Materskej školy Ernesta Rótha.
V roku 2020 začne rekonštrukcia a dostavba ŠJ pri ZŠ Zlatá a rovnako realizácia oplotenia
ihriska na ZŠ akad. Jura Hronca.
IKT pre Juraja Hronca, VO je na kontrole na IROP, ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie
polytechnickej učebne Zmluva VO na kontrole,Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava –
obstaranie polytechnickej učebne VO je na kontrole,Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava –
jazyková učebňa VO je na kontrole, pri všetkých projektoch nieje možné určiť termín
realizácie, nakoľko všetko závisí od kontroly VO

7.2 Opatrenie: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Kancelária
primátora koordinácia
projektov
Kancelária
primátora koordinácia
projektov

Rozšíriť kapacity materských škôl rekonštrukciou vhodnej mestskej
721 budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ (oblasť Rožňava Baňa –
Nadabula)

0

0

0

2022

Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete
MŠ

0

0

0

2022

0

0

0

2020 - 2022

Odbor školstva

V rámci úspešného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
na Spojenú školu, Komenského 5, bude prijatý jeden asistent učiteľa pre žiakov
strednej školy.
Odbor školstva
* Počas realizácie aktivít projektu bude škole v plnom rozsahu refundovaná cena práce
novoprijatého pedagogického zamestnanca. Momentálne nie je možné vyčísliť výšku
nákladov.

722

7.3 Opatrenie: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno731
vzdelávacími potrebami.

732

Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve
(špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)

*

0

*

2020 - 2022

0

0

0

2020 - 2022

Potreba rekonštrukcie, alebo výstavby novej budovy sa ukáže po nábehu povinnej
predškolskej výchovy pre štvorročné deti a je plánované využitie mimorozpočtových
zdrojov s prípadným spolufinancovaním mesta.
Potreba rozšírenia kapacity materskej školy sa ukáže po nábehu povinnej predškolskej
výchovy pre štvorročné deti a je plánované využitie mimorozpočtových zdrojov s
prípadným spolufinancovaním mesta.

Jednotlivé školy podrobne vedú dokumentáciu žiakov so špecialnymi výchovnovzdelávacími potrebami a potrebné štatistiky.

7.4 Opatrenie: Zníženie sociálno-patologických javov v školách
efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.
Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi
preventívnych činnosti školy so zameraním na prevenciu sociálno741 patologických javov v škole (spoločné projekty, aktivity, podujatia,
stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi,
spolupráca a spoločné aktivity škôl a komunitného centra).

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
základe Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR v rámci svojich rozpočtov,
kapacít a plánov práce.

Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v
742 trojuholníku žiak-rodič-učiteľ napĺňané základné poslanie školy a
vytvorená cesta pre uľahčenie socializácie dieťaťa.
Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách
(kontrola v uliciach, vzdelávanie, osveta, medializácia prípadov) v
743 spolupráci s políciou, zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi
sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi primárnej prevencie a Peer
aktivistami (rovesnícky program).
Spolu

0

0

0

2020 - 2022

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle
platných legislatívnych predpisov v školstve v rámci svojich rozpočtov, kapacít a plánov
práce.

0

0

0

2020 - 2022

Školy

Uvedené opatrenie realizujú jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
základe Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR v rámci svojich rozpočtov,
kapacít a plánov práce.

1 600 939

229 949

1 830 888

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Šport a športová infraštruktúra
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

Rok/y
plánovanej
realizácie

SPOLU

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.
8.1 Opatrenie: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a
811 nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať
k športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).

0

0

0

2021 - 2022

Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových
812 udalostí v meste (vybudovať funkčný systém propagácie a
informovanosti).

0

10 000

10 000

2020 - 2022

813 Vypracovať a realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.

0

0

0

Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu
814 rozvoja športu pre všetkých pre športy typu – kolobežky, kolieskové
0
40 000
korčule, skateboardy.
8.2 Opatrenie: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho
821
celoročné využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít.

40 000

2020

Kancelária
primátora investičné
projekty

101 700

2020 - 2022

822 Postaviť krytú plaváreň.

0

0

0

2021 - 2022

Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet,
823
tobogán...).

0

0

0

2020 - 2022

824 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.

0

0

0

2 020

825 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).

0

0

0

2020-2022

2020 - 2022

Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás,
cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.
Spolu

0

0

0

101 700

50 000

151 700

V roku 2020 sa obnovilo vydávanie Rožňavských novín v tlačenej aj elektronickej podobe
na vlstnom webovom sídle. Doplnením stavu OŠKaCR o SOR Redaktor, je zabezpečené
včasné a aktuálne informovanie o športovom dianí v meste. Okrem Rožňavských novín aj
na webovom sídle a FB profile mesta.
v roku 2020 bola vypracovaná a schválená Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019
Komisia športu – 2022. Na roky 2020 – 2022 je potrebné aktívne hľadať možnosti financovania na
realizáciu jednotlivých úloh zaznamenaných v koncepcii.
OKŠaCR

0

Aktivity budú realizované po schválení koncepcie športu mestským zastupiteľstvom.
Plánovaný začiatok aktivít je v školskom roku 2020-2021.

OKŠaCR

2021 - 2022

101 700

826

Komisia športu

Kancelária
primátora Kancelária
primátora Kancelária
primátora investičné
projekty

Jednoduché športoviská budú realizované v rámci Participatívneho rozpočtu mesta
Rožňava.

Na zimnom štadióne bola zrealizovaná v roku 2019 rekonštrukcia ľadovej plochy v
hodnote 320 000 € a v prípade vhodnej výzvy sa mesto zapojí do realizácie opláštenia
zimného štadióna. V roku 2020 je v pláne zrealizovať zníženie čpavku + výmena skiel 101
700 €
V období 2020 - 2022 sa neuvažuje realizáciou akcie.
Prvá etapa modernizácie v hodnote 1000000 € je plánovaná v prípade vhodnej výzvy.

V roku 2019 sa opravili a zrekonštruovali priestory bývalej MŠ v Nadabule v hodnote 35
000 € a na futbalovom ihrisku v Rožňave bolo doplnené zariadenie šatní. V roku 2020 sa
bude realizovať zavlažovací systém na futbalovom ihrisku v Rožňave za finančnej podpory
SFZ.
Technické služby mesta a jednotlivé školy ako správcovia jednotlivých športovísk,
Technické
zabezpečujú údržbu v rámci svojich kompetencií a rozpočtov. Pokiaľ bude v koncepcii
služba a školy športu schválený iný spôsob spravovania a údržby, ten sa bude realizovať podľa možností
mesta.
OKŠaCR, MsÚ

V roku 2020 bol shválený projekt: Cyklochodník - Rožňava .

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: Bezpečnosť mesta
P.č.

Popis aktivity

NFP/Dotácia
v EUR indikatívne

Vlastné zdroje
v EUR indikatívne

SPOLU

Rok/y
plánovanej
realizácie

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

Poznámka

Cieľ 9:Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.
9.1 Opatrenie: Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti
911 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
912 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny.
913 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier.
Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a
914
požiarne vozidlá/techniku.
Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohyb po území mesta (viď.
915
riešenia v oblasti sociálnej a v oblasti dopravy).
Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 a dovybaviť MsP materiálne a
916
potrebnou technikou.
9.2 Opatrenie: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .
Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred
921
prívalovými dažďovými vodami.
Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny
922 klímy a na jej základe definovať a následne realizovať adaptačné
opatrenia.
Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť
923
varovný systém mestským rozhlasom.
Spolu
0

30 000

30 000

2020 - 2022

MsP

r. 2020 - r.2022 celková digitalizácia systému

3 000
3 000

3 000
3 000

2020 - 2022
2020 - 2022

MsP
MsP

Každoročne
Každoročne

0

2020 - 2022

TsM

0

2020 - 2022

TsM

Viď. Opatrenie 6.2.1 a 6.2.2

35 000

2020 - 2022

MsP

r.2020 +1 príslušník, r.2021 + 1 príslušník

0

2020 - 2022

TsM

Viď opatrenie 4.2.6

0

2021

Ing. Lach

0

2020 - 2021

MsÚ

35 000

71 000

71 000

Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022: IKT v samospráve mesta
P.č.

NFP/Dotácia Vlastné zdroje
Popis aktivity
v EUR v EUR SPOLU
indikatívne
indikatívne
Cieľ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.

Rok/y
plánovanej
realizácie

Zodpovedný za
aktivitu (útvar,
odd., org.)

0

2021

Ing. Krišťák, J.
Kováč

0

2021

Ing. Krišťák, J.
Kováč

0

2021

Ing. Krišťák, J.
Kováč

0

2021

Poznámka

10.1 Opatrenie: Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.
1011 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.
1012

Vytvoriť podmienky pre užívanie
poradenstvo, web kiosky a pod.).

IKT

verejnosťou

0

0

0

0

(osveta,

1013 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.

0

10.2 Opatrenie: Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.
dáta potrebné pre
1 021 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť
0
rozhodovanie.
1 022 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových
0
zavedených IKT službách.
Spolu
0

0
0
0

0

0

0

2022

Ing. Krišťák, J.
Kováč
Ing. Krišťák, J.
Kováč

Digitalizácia dát sa spracováva postup
Pri spustení nových možností použitia IKT verejnosťou sú občania infomovaný na webovom
sídle mesta a socialnej sieti. Mesto plánuje spustit verejné wifi kde by sa spropagovalo aj
mesto a akcie, ktoré sa v meste chystajú.
Pri zavádzaní noviniek v IKT v podmienkach MsÚ sa zamestnanci pravidenie školia

Digitalizácia dát sa spracováva postupne v závislosti od finančných možností mesta.
Pri zavádzaní noviniek v IKT v podmienkach MsÚ sa zamestnanci aj volení predstavitelia
pravidenie školia

