
Zápisnica
zo stretnutia členov výkonného výboru zo dňa 13.6. 2019

Miesto konania: zasadačka MsÚ, III. poschodie, 14,00 hod.

Prítomní: JUDr. Mihaliková, prednostka MsÚ
    Ing. Klá	 rá Leskovjánská	 , ved. odboru FMDáP
    Ing. Ivan Nemčok, poverený vedením odboru  ŠKMaŠ
    PáedDr. Mikulá	 s�  Gregor, MPH, riáditeľ TS
    Mgr. Michál Drengubiák, poslánec MZ v Rož�n� áve
    Mgr. Rádosláv Ková	 c�, žá	 stupcá OZ Otvor Dvor

Program:
1. Privítanie členov 
2. Posúdenie a pripomienkovanie predložených projektov PR
3. Riešenie prípadných nedostatkov v predložených projektoch s predkladateľmi
4. Rôzne
5. Záver

1. Privítanie členov 

Z dôvodu neprítomnosti koordinátora členov VV privítala p. přednostka MsÚ, 
oboznámila ich s programom stretnutia. 

Hlasovanie za program:
Za: všetci Proti: 0 Zdržali sa: 0

2.  Posúdenie a pripomienkovanie predložených projektov PR
3.   Riešenie  prípadných  nedostatkov  v     predložených  projektoch   
s     predkladateľmi  

A. Verejné priestranstvá

A.1  Detské ihrisko -  RNDr. Erika Kereškényiová a kol. – projekt je pripravený na 
zverejnenie

A.2  Rožňavský hashtag  - Simona Máziková – v projekte chýba vlastný vklad -  tento 
nedostatok  bol  oznámený  predkladateľke  s tým,  že  predloží  opravený  a  doplnený 
projekt  .  Podľa  vyjadrenia  p.  prednostky  pamiatkový  úrad  nepovolí  realizáciu  
projektu na námestí, náhradné riešenie je priestranstvo pred OKC

A.3  Vstup do strážnej veže – Pavol Bradovka, Vladimír Polóny - v projekte chýba 
vlastný vklad, tento nedostatok bol oznámený predkladateľom a do  rokovania bol 
predložený opravený rozpočet – projekt je pripravený na zverejnenie



A.4  Defiblirátor - MUDr. Blažej Tomková - v projekte chýba vlastný vklad, tento 
nedostatok bol oznámený predkladateľke a do  rokovania bol predložený opravený 
rozpočet – projekt je pripravený na zverejnenie

B. Životné  prostredie

B.1. swap oblečenie Rožňava -  Henrieta  Langová v projekte  chýba vlastný vklad, 
tento  nedostatok  bol  oznámený  predkladateľke,  s tým,  že  predloží  opravený  a 
doplnený projekt , následne bude projekt  pripravený na zverejnenie
B.2 Parčík na Aleji –  Miroslav Pástor  – projekt je pripravený na zverejnenie

B.3 Voda pre terasu - Miloslav Kováč – z dôvodu, že sa jedná o kapitálový výdavok, 
ktorý treba poriešiť aj projektami a povoleniami, tento rok by sa všetko pripravilo a 
budúci rok realizovalo. Projekt je potrebné doplniť o vlastné zdroje.

C. Mládež, šport, kultúra

C.1  Bike  sharing -  Scarlett  Langová   -  v projekte  chýba  vlastný  vklad,  tento 
nedostatok  bol  oznámený  predkladateľke,  s tým,  že  predloží  opravený a  doplnený 
projekt , následne bude projekt  pripravený na zverejnenie

C.2 Vráťme život do parku – Marián Tóbisz - v projekte chýba vlastný vklad, tento 
nedostatok bol oznámený predkladateľovi a do  rokovania bol predložený opravený 
rozpočet – projekt je pripravený na zverejnenie

C.3 Gemerský polmaratón – Ing. Henrieta Pulenová - v projekte chýba vlastný vklad, 
tento  nedostatok  bol  oznámený  predkladateľovi  a  do   rokovania  bol  predložený 
opravený rozpočet – projekt je pripravený na zverejnenie

4. Rôzne

Z dôvodu časovej tiesni, výkonný výbor odporučil zmenu harmonogramu nasledovne: 

Druhé diskusné fórum a verejné zvažovanie: 
pôvodný termín: 17.6.2019
odporúčaný termín: 24.6.2019 so začiatkom o 17.00 hod.
Hlasovanie za projekty: 
pôvodný termín: 21.6.2019 – 24.6.2019
odporúčaný termín: 25.6.2019 – 28.6.2019
Vyhlásenie víťazných projektov:
pôvodný termín: do 30.6.2019
odporúčaný termín:  do 8.7.2019
Realizácia projektov:
pôvodný termín: od 1.7.2019
odporúčaný termín: od 9.7.2019

Hlasovanie za zmenu harmonogramu:
Za: všetci Proti: 0 Zdržali sa: 0



5. Záver:

Pani prednostka poďakovala prítomným za účast a ukončila stretnutie.

Zapísala: Ing. K. Leskovjanská

JUDr. E. Mihaliková
            prednostka MsÚ


