
Príloha č. 4

ZOZNAM AKTIVÍT V OKRESE, KTORÝCH REALIZÁCIA SA MÁ ZAČAŤ V PRÍSLUŠNOM KALENDÁRNOM ROKU

Prioritná oblasť:A. Systémové 
opatrenia na úrovni okresu Rožňava
Opatrenie:A.2 Podpora založenia a 
budovania koordinačného centra pre 
rozvoj okresu 
Prioritná oblasť:A. Systémové 
Opatrenie:A.2 Podpora založenia a 
budovania koordinačného centra pre 
rozvoj okresu
Prioritná oblasť: A. Systémové 
Opatrenie:A.2 Podpora založenia a 
budovania koordinačného centra pre 
rozvoj okresu
Prioritná oblasť:A. Systémové 
opatrenia na úrovni okresu Rožňava
Opatrenie::A.2 Podpora založenia a 
budovania koordinačného centra pre 
rozvoj okresu
Prioritná oblasť:F. Podporné 
systémové opatrenia na realizáciu 
Akčného plánu na úrovni KSK
Opatrenie:F.2 Iniciovať výstavbu 
krytej plavárne v meste Rožňava 
Prioritná oblasť:E. Investície do 
rozvoja technickej a sociálnej 
infraštruktúry, zlepšenie kvality a 
dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu
Opatrenie:E.1 Cestovný ruch a služby

Zorganizovanie minimálne 2-och odborných podujatí pre 
potencionálnych žiadateľov 

Vykonávanie priebežnej odbornej poradenskej a informačnej činnosti 
pri implementácii a monitorovaní  projektov v počte min. 13 

Vyhľadávanie vhodných prevádzkových priestorov a partnerov pre 
zahraničných investorov, vypracovanie zoznamu

Nájsť zdroje financovania a iniciovať výstavbu novej krytej plavárne v 
meste Rožňava 

Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky-Geravy6.
Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a 

zvýšenie zamestnanosti

5.
 Iniciovať výstavbu novej krytej plavárne v meste 

Rožňava 

2. Organizácia odborných seminárov,kurzov a školení

4.

Proaktívna práca so SARIO a firmami pri zapájaní 
sa do subdodávateľských reťazcov zahraničných 

investorov - vypracovanie zoznamu firiem 
pôsobiacich v okrese Rožňava

3.
Poradenská činnosť v štádiu implementácie a 

monitorovania schválených projektov 

KCPRORV n.o. 

KSK, Mesto Rožňava, OÚ RV

OcÚ Dedinky, KSK, KCPRORV 
n.o.

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava na rok 2019

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

KCPRORV n.o. 

KCPRORV n.o. 

KCPRORV n.o. 

1.
Poradenská a informačná činnosť pre 

MSP,mestá,obce a tretí sektor
Vykonávanie priebežnej odbornej poradenskej a informačnej činnosti 

pri vypracovaní projektov na poskytnutie dotácií a žiadostí o RP

Poradové 
číslo

Názov aktivity Popis aktivity 
Prínos k realizácii cieľov Akčného 

plánu
Zodpovedný subjekt 



Prioritná oblasť:D. Rozvoj ľudského 
kapitálu prostredníctvom vzdelávania 
pre potreby trhu práce
Opatrenie:D.2 Regionálne centrum 
vzdelávania 
Prioritná oblasť:C. Rozvoj 
poľnohospodárstva, lesníctva a 
nadväzujúcich odvetví
Opatrenie:C.3 Odpadové hospodárstvo 
a zberné dvory

Miesto, dátum: Rožňava, 2. októbra 2018
Meno a priezvisko predsedu výboru: Ing. Ján Babič Podpis:

Vybudovanie zberných dvorov za účelom zavedenia separovaného 
zberu komunálneho odpadu 

Vybudovanie regionálneho centra odborného vzdelávania s cieľom 
skvalitnenia a zatraktívnenia odbornej prípravy a rekvalifikácie s 

dôrazom na potreby trhu práce  

8. Vybudovanie zberných dvorov 

7.
Podpora a vybudovanie centra odborného 

vzdelávania

OcÚ - Betliar, Plešivec, 
Slavošovce, Nižná Slaná,Hrhov

Stredná odborná škola technická 
Rožňava, Obchodná akadémia 

Rožňava



Príloha č. 2 

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 
(počet)

Neriamo 
(počet)

Celkom Rok 2019

Názov :
Koordinačné centrum pre 
rozvoj okressu Rožňava, n.o.

Prioritná oblasť: A. Systémové opatrenia na 
úrovni okresu Rožňava

Sídlo:
Zakarpatská 19, 048 01 
Rožňava

Opatrenie: A.2 Podpora založenia a budovania 
koordinačného centra pre rozvoj okresu

IČO: 50 836 293 Podopatrenie: -

Názov :
Centrum udžateľnej energetiky 
Gemer n. o.

Prioritná oblasť: A. Systémové opatrenia na 
úrovni okresu Rožňava

Sídlo: Šafárikova 483/71
Opatrenie:A.3 Zriadenie Centra udržateľnej 
energetiky

IČO: 51435098 Podopatrenie: -

Názov : Kún, s.r.o.
Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej a 
lokálnej ekonomiky

Sídlo:
1. mája 677, 049 41 
Krásnohorské Podhradie

Opatrenie: B.1 Priemyselná výroba, inovácie a 
energetika

IČO: 51 449 153
Podopatrenie: B.1.1 Podpora zavádzania 
nových technológií

Názov : Mesto Rožňava
Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej a 
lokálnej ekonomiky

Sídlo: Šafrikova 29, 048 01 Rožňava
Opatrenie: B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v 
Rožňave

IČO: 328758 Podopatrenie: -

Názov :
Marián Hamelli 
Záhradkárstvo HAMELLI

Prioritná oblasť: C. Rozvoj poľnohospodárstva, 
lesníctva a nadväzujúcich odvetví

Sídlo: Kružná 183, 049 51 Brzotín
Opatrenie: C.1 Podpora poľnohospodárstva, 
včelárstva, vinohradníctva a remesiel

IČO: 43577423 Podopatrenie: -

Názov : Mesto Dobšiná
Prioritná oblasť: D. Rozvoj ľudského kapitálu 
prostredníctvom vzdelávania pre potreby trhu 
práce

Sídlo: SNP 554, 049 25 Dobšiná Opatrenie: D.3 Tréningové centrá
IČO: 328197 Podopatrenie: -

Názov :
Oblastná organizácia  
cestovného ruchu Gemer

Prioritná oblasť: E. Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo:
Námestie slobody 13/7, 050 
80 Revúca

Opatrenie: E.1 Cestovný ruch a služby

IČO: 51837099
Podopatrenie: E.1.1 Vypracovanie stratégie 
cestovného ruchu

Názov : Ing. Dobos -DOBART s.r.o.

Prioritná oblasť: E. Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo: Rudná 353, 048 01 Rudná Opatrenie: E.1 Cestovný ruch a služby

IČO: 31648185
Podopatrenie: E.1.2 Doplnkové služby pre 
zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava na rok 2019

áno áno

nie neposudzuje sa

áno áno 1

0 10

2

5 0

Výstavba dopravného napojenia 
priemyselného parku rožňava na cestu 1/67

Výška RP na projekt

Poradové 
číslo

Účel poskytnutia regionálneho príspevku
Celkové 
náklady 
projektu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

98 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

35 440,00 € 28 000,00 €

neposudzuje sa

áno

áno

neposudzuje sa

áno

2 20

1 0neposudzuje sa

4 18

3 0

880 000,00 € 570 000,00 € 570 000,00 €

nie8
Podpora cestovného ruchu - zvýšenie 

návševnosti
áno áno áno 01

nie

nie

nie7

Zriadenie pracoviska Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Gemer v Rožňave. 

Vytvorenie pracovného miesta koordinátora 
cestovného ruchu pre okres Rožňava.

6

Zriadenie tréningového cenra v mesto 
Dobšiná so zameraním na teoretickú a 
praktickú prípravu v oblasti stavebnej 

činnosti, oblasti služieb - výroby konfekcie a 
oblastiach požadovanýcj trhom práce v meste 

500 000,00 € 185 000,00 € 185 000,00 €

28 000,00 €

áno áno

nie neposudzuje sa

áno

nie

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

2

Vytvorenie personálnej a inštitucionálnej 
kapacity pre koordinovaný rozvoj regionálnej 

energetiky na úrovni okresu, podporné 
činnosti pre 

60 264,75 € 20 264,75 € 20 264,75 € nie

209 243,00 € 209 243,00 € 107 000,00 €

Prijímateľ regionálneho príspevku

Úhrada výdavkov spojených so 
zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia  

Koordinačného centra pre rozvoj okresu 
Rožňava, n.o. 

áno áno

Súlad projektu s 
pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 
hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 
pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Podpora vytvárania 
pracovných miest

Uplatnenie výnimky na 
základe § 8, ods. 4  

zákona  

1

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

nie neposudzuje sa

nie

5
Modernizácia zavlažovacieho systému v 

záhradníctve Hamelli
18 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

3

Rozšírenie ponuky regionálnych produktov o 
vlastné mäsové výrobky, ich náslendá 
distribúcia prostredníctvom vlastných 

predajní ako aj prostredníctvom spolupráce s 
verejnými inštitúciami v okrese.

138 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 €

nie

4



Názov : Mesto Rožňava

Prioritná oblasť: E. Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo: Šafrikova 29, 048 01 Rožňava Opatrenie: E.1 Cestovný ruch a služby

IČO: 328758
Podopatrenie: E.1.2 Doplnkové služby pre 
zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti

Názov : Obec Dedinky

Prioritná oblasť:  E.  Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo:
Dedinky č. 79, 049 73 
Dedinky

Opatrenie: E .1 Cestovný ruch a služby

IČO: 328171
Podopatrenie: E.1.2 Doplnkové služby pre 
zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti

Názov : Obec Stratená

Prioritná oblasť:  E.  Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo: Stratená 46, 049 71 Stratená Opatrenie: E .1 Cestovný ruch a služby

IČO: 328855
Podopatrenie: E.1.2 Doplnkové služby pre 
zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti

Názov : Podnik obce Slavošovce

Prioritná oblasť:  E.  Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo:
Slavošovce 113, 049 36 
Slavošovce

Opatrenie: E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a 
subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti

IČO: 31725015 Podopatrenie: -

Názov : Resocia, n.o.

Prioritná oblasť:  E.  Investície do rozvoja 
technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie 
atraktivity regiónu

Sídlo: Petrovce 2, 072 62 Petrovce
Opatrenie: E.3 Skvalitňovanie dostupnosti 
verejných služieb

IČO: 35581727 Podopatrenie: E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Miesto, dátum: Rožňava, 2. októbra 2018
Meno a priezvisko predsedu výboru: Ing. Ján Babič Podpis:

200 000,00 € nie

11

Úhrada výdavkov spojených s prípravnými 
prácami a projektovou dokumentáciou pre 
aktivitu: Rekonštrukcia cesty a mostov na 

náučnom a turistickom chodníku Stratenský 
kaňon

nie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 0 15 000,00 € 6 400,00 € 6 400,00 € nie

10
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky-

Geravy
nie neposudzuje sa neposudzuje sa 8 2 630 000,00 € 200 000,00 €

13

Zriadenie Zariadenie podporovného bývania - 
stavebné úpravy budovy v zmysle zákony 

448/2008 Z.z. v rámci deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb a vybavenie budovy 

zodpovedajúcim vybavením

55 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € nieáno áno áno 6 6

12

Úhrada výdavkov spojených s opravou 
budovy určenej pre prevádzku sociálneho 

podniku, materiálno-technickým vybavením 
dielne, zakúpením strojov a zabezpečením 

samotnej prevádzky.

9
Rekonštrukcia oddychovej zóny Rožňavská 

baroková kalvária
35 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nienie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 0

áno áno áno 3 2 80 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € nie


