
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 03. 03. 2022 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

  

Názov správy:  

  

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre 
utečencov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“  
 

 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora mesta 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

1. vyhlasuje 

dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre utečencov 

v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“  

 

2. ustanovuje  

podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené 

v prílohe materiálu  

 

3. s c h v a ľ u j e 

bezodplatné poskytnutie dočasného útočiska vo 

Vilke Kúpele pre utečencov z Ukrajiny 

 

u k l a d á 

 

zverejniť vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mesta 

 

Z: zástupca primátora mesta 

T: 03. 03. 2022 

 

Prerokované: 

 

Vypracoval: 

JUDr. Andrea Kalinová 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

Podmienky dobrovoľnej zbierky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 

 
 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre 
utečencov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“  

 
Legislatívne východiská: § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

Bez dopadu na rozpočet 

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. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

 

 

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila, že jej obyvatelia sú nútení opustiť svoje domovy 

a zanechať tam všetko, čo mali. Odchádzajú narýchlo, so sebou nemajú jedlo, pitie, hygienické 

potreby a častokrát ani dostatok oblečenia. Na pomoc Ukrajine prichádzajú susedné štáty, ktoré 

otvárajú pre utečencov svoje hranice. Vlna solidarity sa na Slovensku zdvihla hneď v prvých 

dňoch po vypuknutí konfliktu, nakoľko vývoj situácie na Ukrajine sa nás ako jej susedov 

bezprostredne týka. Podľa vyjadrenia OSN Ukrajinu opustilo už 500 000 ľudí, z toho približne 

30 000 prišlo na Slovensko.  

V súvislosti s týmto vojnovým konfliktom sa aj vedenie mesta rozhodlo podať pomocnú 

ruku tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú a utekajú zo svojej krajiny. Preto navrhujeme vyhlásiť 

dobrovoľnú zbierku, ktorej účelom bude nákup potrebných vecí pre týchto utečencov. Do 

zbierky môže prispieť ktokoľvek ľubovoľnou sumou na transparentný účet mesta Rožňava.  

100 % získaných financií z dobrovoľnej zbierky pôjde na uvedený účel. Nakoľko finančná 

pomoc je najflexibilnejšia forma pomoci, umožní to, že ľudia utekajúci zo svojich domovov 

dostanú presne tie veci, ktoré potrebujú. Peniaze sa budú rozdeľovať podľa toho, čo bude práve 

potrebné zabezpečiť (napr. hygienické potreby, lieky, trvanlivé potraviny, pitná voda, 

oblečenie, uteráky a pod.). 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. obec pri výkone samosprávy najmä 

zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) uvedeného zákona obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce, najmä je mu vyhradené vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej 

podmienky.  

 

 

 

 

 



 

 

 

DOBROVOĽNÁ  ZBIERKA 

 „POMOC PRE UTEČENCOV V SÚVISLOSTI  S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA 

UKRAJINE“ 

 

Mesto Rožňava v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom „ Pomoc pre utečencov v súvislosti s vojnovým 

konfliktom na Ukrajine“ 

 

 

Vyhlasovateľ dobrovoľnej zbierky:  

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, IČO: 00 328 758 

 

Účel dobrovoľnej zbierky:  

Finančná pomoc na nákup nevyhnutných materiálnych potrieb pre utečencov z Ukrajiny 

v dôsledku vojnového konfliktu.  

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: 

Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet mesta Rožňava vedený vo VÚB a.s.,  

č. ú. IBAN: SK53 0200 0000 0040 0234 9458.  

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: 

03. 03. 2022 – 31. 05. 2022 

 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola: 

Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. 

O priebehu a výsledku zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude 

vyhotovená informačná správa, ktorá bude predložená mestskému zastupiteľstvu v Rožňave, 

a následne zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Kontrolu použitia získaných 

finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta.  

 

Dobrovoľná zbierka bola prerokovaná a vyhlásená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na 

jeho zasadnutí dňa 03. 03. 2022 uznesením č. .........../2022.  

 

 

V Rožňave dňa ..................... 

 

 

 

        Michal Domik 

primátor mesta 

 

  



Doplnenie materiálu k bodu rokovania č. 2: 

 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre utečencov v súvislosti s vojnovým 

konfliktom na Ukrajine“ 

 

Súčasne s vyhlásením dobrovoľnej zbierky na pomoc pre utečencov z Ukrajiny je potrebné 

riešiť aj ubytovanie týchto ľudí, a preto mesto navrhuje, aby im bolo poskytnuté dočasné 

útočisko vo Vilke Kúpele a to bezodplatne.  

 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme doplniť do návrhu na uznesenie ďalší bod, ktorý znie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje bezodplatné poskytnutie dočasného útočiska vo  

Vilke Kúpele pre utečencov z Ukrajiny   


