Výdavky rozpočtu mesta Rožňava na roky 2009
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov
v nasledovnej programovej štruktúre:
Program 1: Propagácia a marketing
Aktivita 1.1: Propagácia a prezentácia mesta
Aktivita 1.2:Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Aktivita 1.3: Turistické informačné centrum

ož
ňa

va

Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby
Aktivita 2.1: Dávky v hmotnej núdzi
Aktivita 2.2: Príspevky neštátnym subjektom
Aktivita 2.3: Klub dôchodcov
Aktivita 2.4: Rómsky klub, stredisko osobnej hygieny a práčovne, nocľaháreň
Aktivita 2.5: Sociálno – právna ochrana detí a sociálna kuratela
Aktivita 2.7: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS
Program 3: Miestne komunikácie
Podprogram 3.1: Budovanie kvalitných križovatiek a parkovacích miest

R

Program 4: Bytová výstavba
Aktivita 4.1: Bytová problematika

Program 5: Šport – multifunkčná telocvičňa
Aktivita 5.1: Športové súťaže

to

Program 6: Priemyselná zóna
Aktivita 6.1: Manažment a správa investícií

M

es

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity, šport
Aktivita 7.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru a spolupráce
s partnerskými mestami
Aktivita 7.2: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií –
dotačný program
Aktivita 7.3: Futbalový štadión – SP MFK
Aktivita 7.4: Zimný štadión – HK mesta
Aktivita 7.5: Podpora práce s talentovanými deťmi a mládežou
Aktivita 7.6: Organizácia občianskych obradov

Program 8: Prostredie pre život
Aktivita 8.1: Deratizácia
Program 9: Odpadové hospodárstvo
Aktivita 9.1: Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov resp. zneškodňovanie
odpadov
Aktivita 9.2: Uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky v k. ú. Brzotín

Názov programu

rok 2009
Rozpočet programu (v EUR)

92943

Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu (v .EUR)

323973

Program 3: Miestne komunikácie

Rozpočet programu (v EUR)

168293

Program 4 : Bytová výstavba

Rozpočet programu (v EUR)

8048496

Program 5 : Šport – multifunkčná telocvičňa

Rozpočet programu (v EUR)

497909

Program 6 : Priemyselná zóna

Rozpočet programu (v EUR)

4148377

Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport

Rozpočet programu (v EUR)

197836

Program 8: Prostredie pre život

Rozpočet programu (v .EUR)

6639

Program 9: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu (v EUR)

967835

M

es

to

R

ož
ňa

EUR

va

Program 1: Propagácia a marketing

14452301

Program 1: Propagácia a prezentácia
Zámer programu:
Rožňava – turistická destinácia známa na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:
rok

2009

v€

92943

Propagácia a prezentácia mesta

Zámer aktivity:

Rožňava – vstupná brána do Slovenského Krasu

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja

ož
ňa

Rozpočet aktivity:
rok

2009

v €

66 057

R

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

počet vydaných druhov propagačných
a informačných materiálov mesta za rok

to

Zabezpečiť aktívnu propagáciu
a prezentáciu mesta

es

Počet osadených bilboardov v meste

M

va

Aktivita 1 :

Prezentácia mesta v Power Point
dokument a reklamný spot
Súťaž o logo mesta Rožňava
3D viuzualizácia mesta Rožňavy

Vypracovanie Koncepcie rozvoja CR
v meste Rožňava a Marketingového
plánu mesta

Cieľová
hodnota
v roku
2009

2
2
áno
áno
áno
áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií,
propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, umiestnenie bilboardov v meste, vyhlásenie
súťaže o logo mesta spolu s odkúpením autorských práv, zabezpečenie 3D vizualizácie mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu ............................................................................................................................. 66 057 €
04.7.3 Cestovný ruch
66 057 €
- finančné prostriedky budú použité na:
•
Výrobu a zabezpečenie 2 druhov propagačných materiálov,
6 640 €
§
Logo mesta
1 660 €
§
3D vizualizácia mesta
4 647 €
§
Bilboardy v meste 2 ks
53 110 €

Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer aktivity:

Mesto, ktoré skvalitňuje služby pre turistov

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja

va

Aktivita 2:

Rozpočet aktivity:
2009

V€

ož
ňa

rok

3 650

Ciele a výstupy:

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Zabezpečiť propagáciu mesta
Rožňava ako vstupnú bránu do
Slovenského Krasu

počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov
a work-shopov a tlačových konferencií za rok

3

Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti
cestovného ruchu prostredníctvom
reklamy a inzercie

počet umiestnených inzerátov a prezentácií v
oblasti cestovného ruchu za rok

3

to

R

Cieľ

Počet zahraničných služobných ciest a návštev

4

es

Zabezpečiť propagáciu mesta
Rožňava ako vstupnú bránu do
Slovenského Krasu

Aktivitu predstavujú činnosti: propagácie mesta Rožňava ako centrum Horného Gemera a vstupnej brány do
Slovenského Krasu doma a v zahraničí účasťou na veľtrhoch, výstavách a workshopov, organizovanie a účasť na
tlačových konferenciách. Umiestnenie reklamy a inzerátov v publikáciách zameraných na propagáciu CR.
Organizovanie služobných ciest za účelom nadväzovania a rozvíjania vzťahov v oblasti CR doma aj v zahraničí.

M

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu .............................................................................................................................
04.7.3 Cestovný ruch
- finančné prostriedky budú použité na:
§
kontraktačné výstavy, workshopy

Aktivita 3:

Turistické informačné centrum

Zámer aktivity:

TIC – Váš spoľahlivý sprievodca Rožňavou a okolím

Zodpovednosť:

TIC Rožňava

3 650 €
3 650 €
3 650 €

Rozpočet aktivity:
rok

2009

v €

23 236

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

predpokladaný počet návštevníkov, ktorí
využijú služby kancelárie za rok

16 000

va

Rozvíjať turisticko-informačnú
kanceláriu mesta Rožňava

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Aktivitu predstavujú činnosti: podporovať modernú a vyhľadávanú Turisticko - informačnú kanceláriu mesta
Rožňava ako príspevkovú organizáciu.

ož
ňa

Štruktúra výdavkov:

M

es

to

R

Bežné výdavky spolu ............................................................................................................................. 23 236 €
04.7.3 Cestovný ruch
23 236. €
- finančné prostriedky budú použité ako transfer na financovanie príspevkovej organizácie mesta Turisticko –
informačnej kancelárie - prevádzka.

Program 2 : Sociálna pomoc a sociálne služby
Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu z prostriedkov mesta:
rok

EUR

2009
323973

EUR

2009

ož
ňa

rok

va

Rozpočet programu z projektu „Terénna sociálna práca“

67450

rok

EUR

2009
3.503,95

R

Finančná spoluúčasť mesta v rámci projektu „Terénna sociálna
práca“

štátneho

rozpočtu

na

es

to

Rozpočet programu zo
opatrovateľskej služby
rok

M

EUR

2009

16 099

Aktivita 1:

Dávky v hmotnej núdzi

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Zariadenie

Rozpočet aktivity:
Rok

2009

EUR

3 983

Ciele a výstupy:
Cieľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Merateľný ukazovateľ

počet poberateľov dávky za rok

100

va

Zabezpečiť finančnú podporu na
zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov
mesta

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú
kritéria na poskytovanie uvedenej dávky

ož
ňa

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu .......................................................................................................... 3 983 €
Dávky sociálnej pomoci - pomoc v hmotnej núdzi
3 983€
- finančné prostriedky budú použité na osobitnú pomoc ako :
§
transfery jednotlivom

Príspevky neštátnym subjektom

Zámer aktivity:

Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

to

R

Aktivita 2:

Rozpočet aktivity:

2009

es

Rok

664

M

EUR

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Podporiť charitatívne, sociálne
a humanitárne aktivity v meste

počet podporených neštátnych subjektov za
rok

6

Podporiť sociálne organizácie na
území mesta aj formou prenájmu
prenajatých priestorov

počet podporených sociálnych organizácií za
rok

4

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám,
neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu ....................................................................................................................664 €
finančné prostriedky budú použité komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou ako transfery pre neziskové
organizácie, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby a iné spoločenské aktivity

Klub dôchodcov

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

va

Aktivita 3:

Rok

2009

EUR

14.886

ož
ňa

Rozpočet aktivity:

R

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

počet členov v klube dôchodcov

300

to

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný
život a možnosti spoločenskej
realizácie dôchodcov

Cieľová
hodnota
v roku
2009

es

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní
životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov

Štruktúra výdavkov:

M

Bežné výdavky spolu ..................................................................................................................14 866
- finančné prostriedky budú použité na:
§
mzdy
3 250 €
§
poistné
1 170€
§
opravy a údržba
332 €
výmena toaliet
2
výmena podlahovej krytiny vo veľkej sále – 87 m
2
výmena podlahovej krytiny v kuchyni – 16 m
montáž žalúzií na okná do zasadačky – 8 okien x 1,82 m2
oprava vodoinštalácie v KD v Nadabulej
* energie
6 639€
- voda, elektrina, plyn
* materiálne náklady
830 €
- nákup kvetov na akcie počas roka
* služby – DVP
2 566€
V klube dôchodcov v Rožňave a v Nadabulej platené 2 predsedníčky klubov platené na dohodu
o vykonaní práce
o
o
o
o
o

Aktivita 4:

Rómsky klub /Stredisko osobnej hygieny a práčovne,
nocľaháreň pre bezdomovcov/

Zámer aktivity:

Realizácia výchovno-vzdelávacej, záujmovej, krúžkovej činnosti
a ďalších aktivít
Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v Stredisku
osobnej .hygieny a práčovne
V mesiacoch november až apríl poskytnutie nocľahu pre 10
bezdomovcov a zabezpečenie plynulého chodu nocľahárne
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

va

Zodpovednosť:

Rozpočet aktivity:
2009

v tis. Sk

ož
ňa

Rok

380

EUR

12 626

Ciele a výstupy:

Merateľný ukazovateľ

Počet detí , ktoré sa aktívne zapájajú do
aktivít v RK

to

Zabezpečiť podmienky pre deti a zo
sociálne slabších rodín

R

Cieľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009
50

Počet klientov, ktorí využívajú služby SOHaP

120

Pomôcť ľuďom bez prístrešia –
prenocovať v zimných mesiacoch
v dôstojnejších podmienkach

Počet bezdomovcov, ktorí využijú poskytnuté
služby mestom počas obdobia november apríl

10

es

Vytvoriť vhodné podmienky pre
dodržiavanie osobnej hygieny pre
sociálne slabšie rodiny

M

Aktivitu pre Rómsky klub predstavujú činnosti: kultúrne – spoločenské, športové krúžky, záujmová činnosť,
spoločenské akcie
Aktivity pre SOHa P predstavujú činnosti – možnosť sprchovania sa a prania bielizne
Aktivity pre nocľaháreň predstavujú činnosti – príprava vhodnej miestnosti, údržba a jej využitie počas
prevádzky nocľahárne

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu ...............................................................................................................12 626€
- finančné prostriedky budú použité na:
§
opravy a údržba
1 660€
o
oprava údržba radiátorov, splachovačov a spŕch
o
oprava osvetlenia, kľúčových zámkov
o
kanalizácia a vodoinštalatérske práce
o
zasklievanie okien
o
deratizácia a dezinsekcia
o
a iné nepredvídané havárie
* energie

5 311 €
- voda, elektrina, plyn

* materiálne náklady

1 660 €

va

- čistiace prostriedky / spoločenské priestor rómskeho klubu, SOHaP na Krátkej ul. č.
30 , SOHa P RV Baňa č. 175, priestory nocľahárne/, nákup dreva , oprava a údržba
spŕch a pračiek /
* služby
3 983 €
/dohody o vykonaní práce pre predsedníčky RK, dohody pre službukonajúcich
v nocľahárni, pre kuriča RK/
Kapitálové výdavky spolu.................................................................................................................
rozšírenie SOHaP na Rožňavskej Bani – ľavá strana sociálnych bytov v správe 1.
Rožňavskej a.s.
•
2 ks bojlerov
•
1 pec peterka
•
3 ks sprchovacie batérie
•
vymaľovanie a protiplesňový náter
•
zasklenie okna
•
dvere + kovanie
•
za poskytnuté služby pre 1. Rožňavskú a.s.

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer aktivity:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

ož
ňa

Aktivita 5:

2009

EUR

6639

Ciele a výstupy:

es

Cieľ

to

rok

R

Rozpočet aktivity:

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009

počet podporených detí za rok

7

Podporiť kontakt rodičov s deťmi
umiestnenými v detských domovoch

počet finančne podporených návštev za rok

12

M

Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov
a tvorbu úspor pre deti umiestnené
v detských domovoch

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov
dieťaťa, na dopravu do detských domovov

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu ........................................................................................................6639 €
- finančné prostriedky budú použité na transfery jednotlivcom – na úpravu rodinných pomerov
dieťaťa, na tvorbu úspor, na dopravu do detského domova

Aktivita 6:

Sociálna pomoc – opatrovateľská služba

Zámer aktivity:

Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:
2009

EUR

198 135

va

Rok

Cieľ

ož
ňa

Ciele a výstupy:

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Merateľný ukazovateľ

Rozširovať počet hodín poskytovania
opatrovateľskej služby

Počet hodín

190

Navyšovať počet zamestnancov
poskytujúcich opatrovateľskú službu

Počet zamestnancov

Podporovať iné neziskové subjekty
poskytujúce opatrovateľskú službu
(SČK a Diecézna Charita)

Počet podporovaných neziskových subjektov

to

R

54

2

es

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava a iné neštátne subjekty ( SČK a Charita ) sa spoločne podieľajú
na starostlivosti o sociálne odkázaných starých občanov, a to formou poskytovania opatrovateľskej služby priamo
v domácnosti. Opatrovateľskou službou sa zabezpečujú nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce
v domácnosti a kontakty so spoločenským prostredím.

Štruktúra výdavkov :

M

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:
§
§
§
§
§

mzdy pre zamestnancov mesta
príspevok pre SČK
mzdy a odvody pre Diecéznu Charitu
poistné pre zamestnancov mesta
tovary a služby

110 171 €
43 484 €
2 490 €
39 666 €
2 324 €

Aktivita 7:

Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS

Zámer aktivity:

Naplnenie kapacity v zariadení opatrovateľskej služby a skvalitnenie
starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby o občanov
odkázaných na pomoc inej osoby

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

2009

EUR

16 099

ož
ňa

Rok

va

Rozpočet aktivity:

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Počet klientov za rok

Podielanie sa na zvyšovaní
percentuálnej využiteľnosti kapacity
zariadenia

% využitie

R

Zabezpečovanie nevyhnutnej
starostlivosti v zariadení
opatrovateľskej služby

Cieľová
hodnota
v roku
2009
750

60

es

to

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava poskytuje starostlivosť o starých občanov aj formou zariadenia
opatrovateľskej služby s denným pobytom. Táto starostlivosť vo forme zaopatrenia zahŕňa nevyhnutnú
starostlivosť, sprievod na odborné lekárske vyšetrenia, zabezpečenie predpisu receptov a ich výber, podanie
liekov a meranie vitálnych funkcií TK-pulz, sociálne poradenstvo, záujmovú a kultúrnu činnosť.

Štruktúra výdavkov :

M

Bežné výdavky spolu ..............................................................................................................16 099 €
- finančné prostriedky budú použité na:
§
mzdy
10 124€
§
poistné
3 651€
§
tovary a služby
2 324€

Program 3: Miestne komunikácie
Zámer programu:
Vysokokvalitná sieť komunikácií a parkovacích miesť

2009

v tis. €

168,3

ož
ňa

rok

va

Rozpočet programu:

Aktivita 1

Budovanie kvalitných križovatiek a parkovacích miest

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

R

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Budovanie kruhového objazdu / pri
krase /

to

Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky

Počet vybudovaných parkovacích miest

1

50 - 52

es

Budovanie ďalších parkovacích miest

Cieľová
hodnota
v roku
2008

M

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie komunikácií, odstavných plôch – parkovísk pre osob. motorové
vozidlá

Štruktúra výdavkov:
Výdavky celkom:

Kapitálové výdavky:

168,3 tis. €

168,3 tis. €

Program 4 : Bytová výstavba
Zámer programu: budovanie obytných domov
Rozpočet programu:
rok

2009

v tis. €

va

8 048,4

Bytová problematika

Zámer aktivity:

Budovanie štandartných nájomných bytov a príprava územia na
výstavbu Rodinných domov

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

ož
ňa

Aktivita 1:

Rozpočet aktivity:
Družba II –IV v tis €

2 213,1

IBV za tehel. v €

es

Cieľ

to

Ciele a výstupy:

497,9

R

5 337,4

Družba V–VII
v tis €

Merateľný ukazovateľ

Počet bytov

Vybudovanie infraštruktúty pre výstavbu RD

Plánovaný počet rodinných domov

150
13

M

Zabezpečiť dostupné bývanie občanov

Cieľová
hodnota
v roku
2009

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie bytových domov a inžinierske siete na výstavbu rodinných domov.

Štruktúra výdavkov:
Výdavky celkom:

8 048,4 tis. €

Kapitálové výdavky:

8 048,4 tis. €

Program 5 : Šport – Multifunkčná telocvičňa
Zámer programu:
Zabezpečenie možnosti športových aktivít

rok

2009

v tis. €

497,9

Športové súťaže

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

ož
ňa

Aktivita 1

va

Rozpočet programu:

Ciele a výstupy:

Merateľný ukazovateľ

Vo výstavbe

Cieľová
hodnota
v roku
2008
1

to

Budovanie multifunkčnej telocvične pre
zabezpečenie športového vyžitia občanov

R

Cieľ

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie komunikácií, odstavných plôch – parkovísk pre osob. motorové
vozidlá

es

Štruktúra výdavkov:

497,9 tis. €

Kapitálové výdavky:

497,9 tis. €

M

Výdavky celkom:

Program 6: Priemyselný park
Zámer programu:
Zabezpečenie
zamestnanosti

podmienok

pre

investorov,

šanca

pre

zvýšenie

Rozpočet programu:
2009

v tis. €

va

rok

ož
ňa

4 148,4

Aktivita 1

Manažment a správa investícií

Zodpovednosť:

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

R

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

% využitie kapacity priem. Parku

40 %

to

Zabezpečiť kvalitné podnikateľské
prostredie pre investorov

Cieľová
hodnota
v roku
2008

es

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie komunikácií, odstavných plôch – parkovísk pre osob. motorové
vozidlá

Štruktúra výdavkov:

M

Výdavky celkom:

Kapitálové výdavky:

4 148,4 tis. €

4 148,4 tis. €

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity
Zámer programu:
Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi
a návštevníkmi mesta

2009

€

197 836 €

ož
ňa

rok

va

Rozpočet programu:

Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru
a spolupráce s partnerskými mestami

Zámer aktivity:

Zvýšiť záujem obyvateľov o aktivity v oblasti kultúry, ako jedného zo
základných atribútov rozvoja mesta a zvýšiť intenzitu vzťahov
s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

R

Aktivita 7.1:

Rozpočet aktivity:
2009

to

Rok

53 509 €

es

€

Ciele a výstupy:

M

Cieľ

Uspokojiť kultúrne potreby čo
najväčšieho počtu obyvateľov každej
vekovej a sociálnej vrstvy

Zabezpečovať kultúrne programy
neprofesionálnych scén pre
obyvateľov mesta
Zabezpečovať kultúrne programy
profesionálnych scén pre obyvateľov
mesta

Merateľný ukazovateľ

počet usporiadaných podujatí
celomestského charakteru za rok

Cieľová
hodnota
v roku
2009
5

počet zorganizovaných programov pre deti
za rok

5

počet zorganizovaných podujatí pre
dôchodcov za rok

5

Počet nových programov neprofesionálnych
súborov združených v Umeleckej únii za rok
počet predstavení dovážanej kultúry činohra, muzikál, opera, tanec za rok

10

5

Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú
kultúru nadregionálneho charakteru

počet vystupujúcich súborov z partnerských
miest za rok

3

Aktivitu predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované mestom prostredníctvom
Odboru školstva mládeže, kultúry, športu a ZPOZ , Umeleckou úniou mesta Rožňava

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu .............................................................................................
53 509 €
Dni mesta – Rožňavský pohár, programy, MsÚ .......................... 21 974 € .
Športové, spoločenské, kultúrne podujatia
...........................13 278 €
Rožňavský jarmok, vianočné trhy .............................................. 18 257 €

Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských
organizácií – dotačný program

Zodpovednosť:

Odbor školstva

ož
ňa

va

Aktivita 7.2:

Rozpočet aktivity:
Rok

2009

€

100 511 €

R

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

počet podporených druhov športov za rok

to

Zintenzívniť podporu aktivít pre
masový a výkonnostný šport

es

počet podporených klubov, športových
stredísk a spoloč. organizácií za rok
percento podporených žiadostí o finančnú
podporu športových aktivít z podaných

Cieľová
hodnota
v roku
2009
19

35
90 %

M

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity a činnosť spoločenských organizácií
prostredníctvom prerozdelenia finančných prostriedkov Komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Aktivita 7.3.:

Futbalový štadión – SP MFK

Zodpovednosť:

Odbor školstva

Rozpočet aktivity:
Rok
€

2009
13 278 €

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zintenzívniť podporu aktivít pre
masový a výkonnostný šport

Cieľová
hodnota
v roku
2009

-Celkový počet hodín využitia futbalového
štadióna futbalovým klubom SP MFK
Rožňava

2200/h

-iné organizácie

200/h

va

Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka Futbalového štadióna v Rožňave za účelom podpory futbalu
v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu

Štruktúra výdavkov:

ož
ňa

Výdavky celkom .............................................................................

13 278 €

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku futbalového štadióna,
najmä na:
spotreby energie, materiálu, PHM, tepla, TÚV, voda, služby,

Zimný štadión – HK mesta

Zodpovednosť:

Odbor školstva

Rozpočet aktivity:
2009

to

Rok

R

Aktivita 7.4.

11 617 €

es

€

M

Ciele a výstupy:

Cieľ

Zintenzívniť podporu aktivít pre
masový a výkonnostný šport

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota
v roku
2009

-Celkový počet hodín využitia zimného
štadióna HK mesta za rok

576/h

- základné školy, stredné školy, CVČ,
verejnosť, iné organizácie

280/h

Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka Zimného štadióna v Rožňave za účelom podpory hokeja
v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu

Štruktúra výdavkov:
Výdavky celkom ...........................................................................

11 617 €
- finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za užívanie zimného štadióna pre
1. Rožňavskú a.s.

Podpora práce s talentovanými deťmi a mládežou

Zámer aktivity:

Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností
a skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

va

Aktivita 7.5.

Zodpovednosť:

ož
ňa

- grantový program mesta pre talentované deti a pre prácu formálnych
a neformálnych mládežníckych skupín
Odbor školstva

Rozpočet aktivity:
2009

€

2324€

R

Rok

Ciele a výstupy:

Merateľný ukazovateľ

to

Cieľ

es

Zabezpečiť neformálne vzdelávanie
detí a mládeže

M

Zabezpečiť komplexnú informovanosť
mládeže
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na
živote a budúcnosti mesta

Cieľová
hodnota
v roku
2009

počet podporených projektov za rok

25

Počet podporených talentovaných detí

15

počet nových druhov vydaných informačných
materiálov za rok

3

počet zrealizovaných stretnutí
s predstaviteľmi mesta za rok

4

počet podnetov a námetov detí a mladých
ľudí na orgány mesta za rok

50

Aktivitu predstavujú činnosti: organizované CVČ, Študentským parlamentom mesta Rožňava, Koncepciou
práce s deťmi a mládežou, iných formálnych a neformálnych mládežníckych skupín, samosprávou

Štruktúra výdavkov:
Výdavky celkom ..................................................................................
Bežné výdavky spolu .................................................................................................. 2324 €
Podpora talentovaných detí ..................................................
1000 €
Podpora projektov v rámci Koncepcie .....................................
1324 €

2324 €

Aktivita 7.6

Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť:

ZPOZ

Rozpočet aktivity:
rok

2009

€

16 598 €

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu
všetkých druhov občianskych obradov

predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní
do života za rok

Cieľová
hodnota
v roku
2009
50

ož
ňa

Cieľ

va

Ciele a výstupy:

predpokladaný počet sobášov za rok

110

predpokladaný počet gratulácií jubilantom za
rok

10

R

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej
sále, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

to

Bežné výdavky spolu ..................................................................................................... 16 598 €
Finančné prostriedky budú použité na nákup:
kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch
odmeny účinkujúcim na obradoch
reprezentačné darčeky na obrady
ošatné pre účinkujúcich
vecné dary
energie, voda a komunikácie

M

es

•
•
•
•
•
•

Program 8: Prostredie pre život
Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov
mesta

Rozpočet programu:

2009
6639

va

Rok
v€

Deratizácia

Zámer
aktivity:

Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych
komunikácií

ož
ňa

Aktivita 8.1.

Rozpočet aktivity
Rok
v€

R

2009
6639

Ciele a výstupy:

Merateľný ukazovateľ

to

Cieľ

počet celoplošných zásahov počas
roka

Cieľová
hodnota
v roku 2010

Cieľová
hodnota
v roku 2011

2

2

2

M

es

Zabezpečiť likvidáciu
epidemiologicky nebezpečných
hlodavcov a ochranu zdravých
životných podmienok obyvateľov
mesta

Cieľová hodnota
v roku 2009

Aktivitu predstavujú činnosti:
v lokalitách premnoženia

celoplošná

jarná

a jesenná

deratizácia, operatívna deratizácia a dezinsekcia

Program 9: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Legislatívne vyhovujúce nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
kladúce dôraz na ochranu a estetizáciu životného prostredia vrátane zabezpečovania
zberných nádob vyhovujúcich systému zberu

Rozpočet programu:
2009
967835

2010

2011

va

Rok
v€

Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov
resp. zneškodňovanie odpadov

Zámer
aktivity:

Pravidelný a ekologický zber a vývoz komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov v meste Rožňava,
zabezpečovanie zberných nádob vyhovujúcich systému zberu (120
l ZN KUKA)

Zodpovednosť:

Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia
a miestnych komunikácií + oprávnená organizácia

R

ož
ňa

Aktivita 9.1:

Rozpočet aktivity:
Rok
v€

to

2009
735477

201O

2011

es

Ciele a výstupy:

M

Cieľ

Zabezpečiť nákladovo efektívny
a ekoligický systém nakladania
s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
rešpektujúci potreby obyvateľov

Merateľný ukazovateľ

predpokladané množstvo
vzniknutého odpadu za rok

minimálne predpokladané
množstvo vyseparovaného odpadu
z celkového objemu odpadov za
rok

Cieľová hodnota
v roku 2009

Cieľová
hodnota
v roku 2010

Cieľová
hodnota
v roku
2011

6 800 t

6 900 t

7 000t

8%

10 %

12 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Zber, vývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného
stavebného odpadu, zber a materiálové využitie biologického odpadu,
separovaný zber, starostlivosť
o stanovištia zberných nádob, optimalizácia počtu zberných nádob, „jarné“ a „jesenné“ upratovanie v rámci
ktorého sa zrealizuje aj mobilný zber pneumatík a nebezpečných odpadov, zabezpečenie ZN vyhovujúcich
systému zberu (aj nákup ZN 120 l KUKA).

Aktivita9.2:

Uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky v k. ú.
Brzotín

Zámer
aktivity:

Minimalizácia negatívneho vplyvu skládky na životné prostredie

Zodpovednosť:

Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych
komunikácií/prevádzkovateľ

2009
232 357

201O
3 319

Ciele a výstupy:

Cieľová
hodnota
v roku 2009

Cieľová
hodnota
v roku 2010

Cieľová
hodnota v roku
2011

optimálne
výsledky
monitoringu

Optimálne
výsledky
monitoringu

ož
ňa

Cieľ

2011
3 319

va

Rozpočet aktivity:
Rok
v€

Merateľný ukazovateľ

Rozhodnutie/potvrdenie ObÚ ŽP
o správnom uzavretí a rekultivácii
skládky

Zabezpečiť minimlálny negatívny
vplyv skládky na životné
prostredie

Monitoring skládky

R

Uzavretie a rekultivácia skládky
odpadov v k. ú. Brzotín

kladné

-

M

es

to

Aktivitu predstavujú činnosti: Uzavretie, rekultivácia skládky odpadov v roku 2009, samotný monitoring
v rokoch 2010 až 2011 – všetko v spolupráci s prevádzkovateľom skládky, resp. v zmysle platných zmúv

