Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku–dodatok č. 3 k Akčnému plánu
rozvoja okresu Rožňava v znení dodatku č. 2
Čl. I

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava v znení dodatku č. 2 (ďalej len akčný plán“), ktorý bol schválený
predsedom vlády Slovenskej Republiky dňa 13. septembra 2018 sa mení a dopĺňa takto:

1. Na strane 27 akčného plánu sa znenie textu k aktivite E.1.2 vypúšťa a nahrádza sa novým znením.
PÔVODNÉ ZNENIE
Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
V rámci doplnkových služieb v cestovnom ruchu sa bude podpora zameriavať na zvyšovanie
atraktívnosti okresu Rožňava aj v mimo sezónnom období. Doplnkové aktivity sú smerované na
vytvorenie zmysluplného, aktívneho ako aj zážitkového pobytu v okrese, k posilňovaniu regionálnej
identity (podpora dobrovoľníckej činnosti, podpora spolkov a záujmových a iných združení
obyvateľov). Skvalitnením ubytovacích služieb, budovaním nových atraktívnych komplexov či už
prostredníctvom rekonštrukcie alebo výstavby sa v daných lokalitách okresu zvýši zamestnanosť.
Jedná sa hlavne o služby v okrese absentujúce ako napr. kempingy, priestory na plávanie, vzdelávacie
priestory, podpora agroturistiky, geoturistiky, športového vyžitia ako aj relaxu. V rámci opatrenia bude
podporená rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy. Ostatné projekty uvedené v indikatívnom
zámere budú realizované v súlade s výsledkami stratégie pre cestovný ruch.

Počet vytvorených pracovných
181
miest:
MPRV SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava,
podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu, Výbor
Kľúčoví partneri (gestor):
pre rozvoj okresu Rožňava
mestá a obce
Partneri:
2016 – 2020
Termín realizácie:
rekonštrukcia lanovej dráhy, rekonštrukcia prístupovej
cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, vypracovanie
Účel RP:
projektovej dokumentácie a iné výdavky súvisiace s
realizáciou projektových zámerov
subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby
Prijímateľ RP:
a fyzické osoby – podnikatelia
NOVÉ ZNENIE
Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
V rámci doplnkových služieb v cestovnom ruchu sa bude podpora zameriavať na zvyšovanie
atraktívnosti okresu Rožňava prostredníctvom spoločnej propagácie nielen obcí a ich prírodného,
historického a kultúrneho potenciálu, ale aj propagáciou všetkých ostatných aktivít a služieb, ktoré
ponúkajú ďalší aktéri cestovného ruchu v okrese. V nadväznosti na závery a opatrenia koncepcie
rozvoja cestovného ruchu zabezpečiť konkurencieschopnosť okresu Rožňava ako turistickej destinácie
a posilňovať podiel odvetvia cestovného ruchu na ekonomickom rozvoji okresu. Uvedené je možné
dosiahnuť prostredníctvom skvalitnenia informovanosti o možnostiach aktívneho trávenia času a s tým

spojeného zvýšenia počtu prenocovaní v okrese napríklad prostredníctvom jednotného webového
informačného portálu.
Doplnkové aktivity sú zároveň smerované na vytvorenie zmysluplného, aktívneho ako aj zážitkového
pobytu v okrese, k posilňovaniu regionálnej identity (podpora dobrovoľníckej činnosti, podpora
spolkov a záujmových a iných združení obyvateľov). Skvalitnením ubytovacích služieb, budovaním
nových atraktívnych komplexov či už prostredníctvom rekonštrukcie alebo výstavby sa v daných
lokalitách okresu zvýši zamestnanosť. Jedná sa hlavne o služby v okrese absentujúce ako napr.
kempingy, priestory na plávanie, vzdelávacie priestory, vytváranie nových ubytovacích kapacít,
podpora agroturistiky, geoturistiky, športového vyžitia ako aj relaxu. V rámci opatrenia bude
podporená napr. rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy, webový portál na komplexnú
propagáciu služieb v oblasti cestovného ruchu, kultúrnych, športových a iných aktivít v okrese ako aj
na propagáciu historického a prírodného potenciálu jednotlivých obcí.

Počet vytvorených pracovných
181
miest:
MPRV SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava,
podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu, Výbor
Kľúčoví partneri (gestor):
pre rozvoj okresu Rožňava
mestá a obce
Partneri:
2016 – 2020
Termín realizácie:
rekonštrukcia lanovej dráhy, rekonštrukcia prístupovej
cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, vypracovanie
projektovej
dokumentácie,
zriadenie
webového
Účel RP:
informačného portálu na podporu rozvoja cestovného ruchu
v okrese a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektových
zámerov
subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby
Prijímateľ RP:
a fyzické osoby – podnikatelia
3. Na strane 28 akčného plánu sa znenie textu k aktivite E.3.1 vypúšťa a nahrádza sa novým znením.
PÔVODNÉ ZNENIE
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Dobudovanie siete sociálnych služieb v rámci okresu. Projekty sú zamerané na zriadenie domovov
sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, domovu na pol ceste. Podpora minimálne 1 projektu
zameraného na sociálnu infraštruktúru.
Počet vytvorených pracovných
61
miest:
MPRV SR, MPSVR SR, Výbor pre rozvoj okresu Rožňava,
Kľúčoví partneri (gestor):
mestá a obce
2016 – 2020
Termín realizácie:
rekonštrukcia priestorov a areálov zariadení, vybavenie
priestorov a areálov zariadení a iné výdavky súvisiace s
Účel RP:
realizáciou projektových zámerov
subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a
Prijímateľ RP:
fyzické osoby - podnikatelia

Podľa ustanovení zákona o sociálnych službách nie je možné v súčasnosti zriaďovať pre cieľovú
skupinu seniori domovy sociálnych služieb, a v domovoch sociálnych služieb je možné poskytovať
sociálnu službu len týždennou alebo ambulantnou formou a len fyzickým osobám do dovŕšenia
dôchodkového veku. Plánovanie rozvoja kapacít sociálnych služieb musí byť v súlade s Koncepciou
rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja a s Komunitnými plánmi sociálnych
služieb uvedených obcí.
NOVÉ ZNENIE
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Dobudovanie siete sociálnych služieb v rámci okresu. Projekty sú zamerané na zriadenie domovov
sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, domovu na pol ceste ako aj na zriadenie zariadení
poskytujúcich verejnoprospešné služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
podľa zákona 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podpora minimálne 1 projektu zameraného na sociálnu infraštruktúru.
Počet vytvorených pracovných
61
miest:
MPRV SR, MPSVR SR, Výbor pre rozvoj okresu Rožňava,
Kľúčoví partneri (gestor):
mestá a obce
2016 – 2020
Termín realizácie:
rekonštrukcia priestorov a areálov zariadení, vybavenie
priestorov a areálov zariadení, zriadenie nových zariadení,
Účel RP:
uhrádzanie mzdových výdavkov a iné výdavky súvisiace s
realizáciou projektových zámerov
subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a
Prijímateľ RP:
fyzické osoby - podnikatelia
Podľa ustanovení zákona o sociálnych službách nie je možné v súčasnosti zriaďovať pre cieľovú
skupinu seniori domovy sociálnych služieb, a v domovoch sociálnych služieb je možné poskytovať
sociálnu službu len týždennou alebo ambulantnou formou a len fyzickým osobám do dovŕšenia
dôchodkového veku. Plánovanie rozvoja kapacít sociálnych služieb musí byť v súlade s Koncepciou
rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja a s Komunitnými plánmi sociálnych
služieb uvedených obcí.
V prípade podpory verejnoprospešných služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby zriadenie zariadenia bolo schválené Rozhodnutím
akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 16.03.2020

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku
Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
Predseda vlády Slovenskej republiky poverený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 112 z 1. marca 2017 k Návrhu na postup pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku
Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“),
schvaľuje
zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
v znení dodatku č. 2 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 13. septembra 2018 na základe návrhu
na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru
pre rozvoj okresu Rožňava.
Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 3. Prílohou je návrh podpredsedu vlády
na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne.
Dňa: 16.03.2020

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

