PRÍLOHA
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Príloha . 1

Identifikácia potrieb a projektových zámerov za ú elom rozvoja
CR v obciach na území Slovenského krasu
(dotazník obcí)
1. Identifikujte chýbajúcu alebo poškodenú (nutná oprava) základnú infraštruktúru vo
Vašej obci alebo v jej asti týkajúcu sa prepojenosti na služby cestovného
ruchu.(kanalizácia, OV, vodovod, miestne komunikácie, chodníky, vysokorýchlostné
telekomunika né pripojenie at .)
2. Ak ste už podávali projekty na niektorý z opera ných programov v aktuálnom
programovacom období, uve te aké projekty ste podávali, v akom sú štádiu
posudzovania príp. Realizácie (uve te prosím: názov projektu, výšku celkových
nákladov projektu a názov programu, z ktorého ste finan nú podporu žiadali)
3. Uve te chýbajúcu infraštruktúru cestovného ruchu vo Vašej obci a katastrálnom
území z verejného h adiska (napr. moderné záchytné parkovisko s nadväzujúcimi
službami, TIC pri vstupe do strediska alebo v obci, grafické mapy NP, mapy stredísk,
mapy obcí s vyzna ením služieb CR, drobná drevená architektúra v obciach
a strediskách, obnova smerovníkových tabú , cyklotrasy cez obec a ich prepojenie,
dobudovanie zasnežovania v spolupráci s prevádzkovate om služby, dobudovanie
doplnkových služieb pre turistov – napr. Wellness, oddychové, adrenalín športy
a pod.)
4. Aké iné projekty v nadväznosti na celkovú obnovu obce by ste chceli realizova
v budúcom programovacom období (rekonštrukcia školy, zdravotného strediska,
kultúrneho domu, domova sociálnych služieb a pod., využitie moderných technológii
pre zníženie energetickej náro nosti vykurovania verejných budov at .)
5. Máte alebo nemáte spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia pre
plánované projekty vyššie uvedené (príp. v akom je štádiu) a ste vlastníkmi uvedených
nehnute ností?

Združenie miest a obcí údolia Bodvy
Názov
obce
Obec
Tur a nad
Bodvou

1.
1.chýbajúca
kanalizácia
a OV
2.oprava
miestnych
komunikácií
a chodníkov
3.chýbajúce
kultúrne
centrum
(kultúrny
dom),
amfiteáter,
ubytovacie
a stravovacie

2.
1.OP ZI
Renovácia
a rozvoj obcí:
Územný plán
a PHSR –
ukon ený –
309 000 Sk
2.Interreg
III.A: Na
histórii
stavaná
budúcnos –
mládežnícky
výmenný

3.
1.chýbajúce
grafické mapy
NP, mapy
stredísk, mapy
obcí,
informa né
tabule,
smerovníky,
TIC
2.ubytovacie
a stravovacie
zariadenia,
parkovisko,
verejné WC

75

4.

5.

1.rekonštrukcia
verejných
priestranstiev
2.rekonštrukcia
zdravotného
strediska
3.rekonštrukcia
kultúrneho domu
4. zriadenie
táboriska, kempu,
oddychového
centra (lesopark)
5.odkúpenie resp.
prenájom
a rekonštrukcia

1. projektová
dokumentácia
a stavebné
povolenie
+ info
o vlastníctve
neuviedli

zariadenia

program
Tur a n/B –
Szendró –
prebieha –
1 722 700 Sk
Združenie 1.chýba
Nepodávali –
vidieckeho kanalizácia
len cez Karp.
turizmu
a OV,
Nadáciu,
Zádiel
vodovod
Ekopolis, MK
2. nutná oprava SR
miestne
komunikácie,
chodníky
3.chýba
vysokorýchlost
né
telekomunika
né pripojenie
4.parkovisko
nie je strážené
5.WC na
parkovisku nie
je dokon ené
4.chýba pitná
voda!!!

Obec
Dvorníky
– V eláre

1.rozostavaná
kanalizácia
2.nutná oprava
miestnych
komunikácií

Nepodávali

Obec
Drienovec

1.nutná oprava
miestnej
komunikácie

Nepodávali

kaštie a na domov
soc. Služieb

1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko
s nadväzujúcimi
službami, graf.
mapy NP,
drobná drevená
architektúra
v obciach
a strediskách,
obnova
smerovníkových
tabú ,
cyklotrasy cez
obec a ich
prepojenie,
dobudovanie
doplnkových
služieb pre
turistov
2.obnova
verejných
studní, detské
ihrisko, rýchle
ob erstvenie,
udová viecha,
predaj
suvenírov
3.kyvadlová
doprava na žel.
stanicu
1.chýbajú
grafické mapy
NP
2.obnova
smerovníkových
tabú
3.chýbajú
doplnkové
služby pre
turistov
1.chýba
parkovisko,
cyklotrasy,
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1.vytvorenie
informa ného
centra v obci
Dvorníky +
adrenalínové
športové
zariadenie +
budovu infocentra
postavi v zmysle
alternatívnych
zdrojov energie
a bude slúži na
prezentáciu
moderných
technológii na
vidieku a tiež ako
školiace stredisko
pre vidiecky CR

1. projektová
dokumentácia
a stavebné
povolenie +
vlastník

1.obnova centra
obce Dvorníky
2.kultúrno
turistický areál
Dvorníky

1.vydané
stavebné
povolenie
2.vydané
stavebné
povolenie
+ info
o vlastníctve
neuviedli

1.zhotovenie pri Nemajú
ZŠ minihrisko
2.oprava budovy

Obec
Ha ava

2.potrebné
dokon i
kanalizáciu,
OV funk ná
1.chýba
kanalizácia,
OV
2.oprava
miestnych
komunikácií
3.nový záchyt
prame a pitnej
vody
4.rekonšturkcia
KD
5.vybudovanie
malého ihriska
6.chýba
parkovisko
7.rekonštrukcia
turistickej
ubytovne

Nepodávali

grafické mapy
NP

ZŠ
3.veterný park
4.golfový areál

1.chýba
celodenná
vývarov a
2.nové náu né
turistické
chodníky na
Medzev, Jasov
a Štós - kúpele,
Drienovec
3. chýbajú
drevenice na
ubytovanie
4. chýba TIC
a v nej
poži ov a
horských
bicyklov, lyží,
saní, bobov
a oddychové
centrum

Projekty, ktoré sú Vlastníci
v PHSR obce
pozemkov

Mesto Medzev
Mesto
Medzev

1.chýbajúca
kanalizácia
v d žke 3,5km
2.nedokon ený
vodovod ( as
mesta)
3.oprava
chodníkov
4.chýbajúce
pripojenie DSL

V rokoch
2004 – 2006
neboli podané
projekty do
OP ŠF

1.Chýbajúce
informa né
centrum
2.chýba
prepojenie
služieb CR
3.dobudovanie
športového
areálu
(kúpalisko,
tribúna, šatne)
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1. obnova starého
obecného domu
(ubytovanie)
2.rekonštrukcia
školy
3.reštaurovanie
Morového st pu
na námestí
4. ukon enie
kanalizácie
a vodovodu
v celom meste

1.projektová
dokumentácia
pre stavebné
povolenie +
vlastník
2.projektová
dokumentácia
+ vlastník
3.vlastník
4.projektová
dokumentácia
+ vlastník

Mikroregión remošná
Názov
obce
Lipovník

Krásnohors
ká Dlhá
Lúka

1.
1.chýbajúca
kanalizácia
a OV
2.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
3.chýbajúce
vysokorýchlostné
telekom.
pripojenie

1.chýbajúca
kanalizácia
a OV
2.nedokonený vodovod
( as obce)
3.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
4.chýba
vysoko rýchlostné
telek.
pripojenie

2.

3.

1.OP ZI:
Environmentálne
infraštruktúrne
opatrenie:
Zlepšenie
a rozvoj
infraštruktúry
na ochranu
a racionálne
využívanie
vôd:
Rozšírenie
spolo nej
OV Jovice,
kanalizácia
Jovice,
Krásnohorská
Dlhá Lúka
a Lipovník –
schválený –
74 523 225 Sk
1.OP ZI:
Environmentá
lne
infraštruktúr ne opatrenie:
Zlepšenie
a rozvoj
infraštruktúry
na ochranu
a racionálne
využívanie
vôd:
Rozšírenie
spolo nej
OV Jovice,
kanalizácia
Jovice,
Krásnohorská
Dlhá Lúka
a Lipovník –
schválený –
74 523 225 Sk

1.chýba TIC pri
vstupe do
strediska
2.grafické mapy
NP, mapa obce,
smerovníková
tabu a
3.doplnkové
služby(oddycho
vé,
adrenalínové)

1.rekonštrukcia
budovy „Dom
výstavy
miestnych
udových
tradícií“
2.park oddychu
a športu

Na oba
projekty majú
projektovú
dokumentáciu
aj stavebné
povolenie
+ informácie
o vlastníctve
neuviedli

1.chýba
záchytné
parkovisko,
2.TIC pri vstupe
do strediska
3.grafické mapy
NP, mapa obce,
smerovníkova
tabu a
4.doplnkové
služby
(oddychové,
adrenalínové)

1.rekonštrukcia
školy
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu
3.“Gemerský
remeselnícky
dom“ –
zobytnenie
podkrovia
4.zníženie
energetickej
náro nosti
vykurovania
obecného úradu

3.spracovaný
projekt na
stavebné
povolenie
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4.

5.

Jovice

1.kanalizácia
vo výstavbe
2.chýba
vodovod
3.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
4.chýbajú
chodníky
v obci
5.chýba
vysokorýchlostné
telek.
pripojenie

Brzotín

1.dobudova
kanalizáciu
a vodovod
2.zvä ši
OV
3.dobudova
miestne
komunikácie
s informa nými
tabu ami
4.zrekonštruova tri
z piatich
existujúcich
kúrií v obci
1.vodovod vo
výstavbe
2.chýba
kanalizácia
a OV
3.potrebná
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a verejných

Rakovnica

1.OP ZI:
Environmentá
lne
inraštruktúrne
opatrenie:
Zlepšenie
a rozvoj
infraštruktúry
na ochranu
a racionálne
využívanie
vôd:
Rozšírenie
spolo nej
OV Jovice,
kanalizácia
Jovice,
Krásnohorská
Dlhá Lúka
a Lipovník –
schválený –
74 523 225 Sk
1.ZŠ s MŠ –
vykurovanie
biomasou –
9,6 mil. Sk
2.dobudovanie
spolo ného
vodovodu pre
pä obcí –
„Vodovod
Rakovnica“ –
40 mil. Sk

1.OP ZI –
projekt
„Rakovnica –
vodovod“ –
42 642 000 Sk
– projekt
schválený

1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko
2.grafické mapy
NP, mapa obce,
smerovníkové
tabule
3.doplnkové
služby
(oddychové,
adrenalínové)

1.zobytnenie
podkrovia
kultúrneho domu
2.kúpa priestorov
pre obecný úrad
(momentálne sa
prenajímajú)
3.Prestavba
materskej školy
„Adaptácia
objektu MŠ“
(vytvorenie
kuchyne
a jedálne)
4.klub pre
dôchodcov

3. spracovaný
projekt +
vlastník

1.chýbajú
informa né
tabule a tabule
o poskytovaných službách

1.rekonštrukcia
základnej školy aj
s vykurovaním
(biomasa)
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu
3.rekonštrukcia
kultúrnych
pamiatok:
Máriássyho
kaštie
Okolicsányiho
kaštie (na domov
dôchodcov)

Obec je
vlastníkom
všetkých
nehnute ností
1.projektová
dokumentácia
na 80%

1. chýbajú
parkoviská,
TIC, mapy,
ubytovacie
služby,
cyklotrasy aj
doplnkové
služby
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1.rekonštrukcia
kultúrneho domu
a OCÚ
2.rekonštrukcia
Domu soc.
služieb a budovy
bývalej MŠ na
kultúrnospolo enské
a Komunitné

Vyhotovená
projektová
dokumentácia
na výstavbu
nájomných
bytov s nižším
štandardom
Sú vlastníkmi
nehnute ností,
ale nemajú
projektovú
dokumentáciu

Pa a

Rudná

Kružná

priestranstiev
4.chýba
vysoko–
rýchlostné
telekomunika né
pripojenie
1.chýba
kanalizácia
a OV
2.chýba
vysokorýchlostné
telekomunika né
pripojenie
3. opravi
oporný múr
okolo
miestneho
potoka
4.zrekonštruo
va
protipožiarnu
vodnú nádrž
1.chýba
kanalizácia
a OV,
vodovod,
vysokorýchlostné
pripojenie
2.turistické
chodníky,
detské ihrisko
3.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
a obecných
mostov
1.chýba
kanalizácia
a OV,
vodovod
2.oprava
miestnych
komunikácií

centrum

OP ZI –
projekt na
obnovu
udového
domu –
1 197 019 Sk
– pre
nedostatok
financií
vyradený

1.chýba drevená
architektúra
a malý park, i
námestie na
oddych
a posedenie

1.výstavba
kanalizácie
a OV
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu

Sú vlastníkmi
budovy
kultúrneho
domu, ale
nemajú
projektovú
dokumentáciu

Nepodávali,
ale
spracovávajú
projekty na
rekonštrukciu
kult. Domu na
obecný
vidiecky
inkubátor
a tiež
prestavbu
bývalej
budovy MŠ
pre potreby
miestnych
ob anov
Nepodávali

1.chýbajú
smerové tabule,
informa né
tabule
2.chýba
oddychová zóna
a cyklotrasa

1.rekonštrukcia
parku
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu
3.rekonštrukcia
bývalej MŠ
4.rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a mostov
5.výstavba
kanalizácie
a OV
6.výstavba
vodovodu

1.chýbajú
infraštruktúry
cestovného
ruchu

1.rekonštrukcia
materskej školy
2.internetizácia
obce
3.výstavba
verejného
priestranstva
v centre obce
4.výstavba

Obec je
vlastníkom
parku,
Kultúr. domu,
bývalej MŠ.
V štádiu
vybavovanie
je vlastníctvo
miestnych
komunikácií.
Projektová
dokumentácia
je
vypracovaná
pre as
projektov
Nemajú
spracované
projekt.
dokumentácie
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autobusových
akární
5.úprava
kružianskeho
potoka
1.rekonštrukcia
KD
2.vytvorenie
centra
opatrovate skej
služby
3.výber
a rekonštrukcia
vhodnej budovy
na alokáciu
remeselného
dvora
4.výstavba
miestneho
rozhlasu
5.výstavba domu
smútku
6.oživenie
vinárskej tradície
7.regulácia
miestnych
potokov

Silická
Jablonica

1.chýba
kanalizácia,
OV
2.nutná
oprava
miestnych
komunikácií,
mostov
a dobudovanie chodníkov
3.chýba
vysokorýchlostné
pripojenie na
internet

Nepodávali,
len menšie
grantové
projekty

1.chýbjú mapy,
inform. tabule,
nevyzna ené
turistické trasy,
gotické cesty
2.dobudovanie
oddychovej
zóny, šport.
areálu, detského
ihriska
a amfiteátra
3.chýbajú parky
okolo kultúr.
pamiatok
4.sprístupnenie
lesnej cesty na
trase S.
Jablonica –
Silica
a prepojenie na
Domicu

u ma

1.nedokon en
ý vodovod
2.chýba
napojenie
kanalizácie na
OV
v Rož ave
3.poškodené
miestne
komunikácie
4.chýbajú
chodníky
v obci

Podaná
žiados na
Environmentá
lny fond na II.
Etapu
výstavby
vodovodu

1.chýbajú
informa né
tabule
s grafickými
mapami
2.chýbajú
smerovníkové
tabule

1.rekonštrukcia
kultúr. domu
2.rekonštrukcia
barokovej
zvonice a úprava
okolia
v historickej asti
banskej obce
3.rekonštrukcia
starého domu
v centre obce na
Dom udových
tradícií

Drnava

1.rozostavaný
vodovod
2.chýba
kanalizácia
a OV

1.projekt:
Dokon enie
vodovodu:
27 722 000 Sk

1.chýba
základná
infraštruktúra
cestovného
ruchu

1.rekonštrukcia
kultúr. domu
2.výmena okien
a dvier na ZŠ
3.rekonštrukcia
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1.kanalizácia
– majú
projektovú
dokumentáciu
2.kultúrny
dom – nemajú
projektovú
dokumentáciu
vlastník
budovy
3.dom smútku

1.kultúr. dom
– projekt bol
vrátený na
aktualizovanie
a sú
vlastníkmi
nehnute ností
2.baroková
zvonica – sú
vlastníkmi
a projekt bol
v pôvodnej
verzii vrátený
3.uvažujú
o odkúpení
domu v centre
obce
Projektová
dokumentácia
je
vypracovaná
na

3.chýba
vysokorýchlostný
internet
4.poškodené
miestne
komunikácie
a chýbajú
chodníky

kotolne a budovy
šport. klubu
4.plynofikácia
obecného úradu
a kultúr. domu
5.rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

plynofikáciu
OCÚ,
rekonštrukciu
kultúr. domu.
Okrem
miestnych
komunikácií
je obec
vlastníkom
menovaných
nehnute ností

4.

5.

Rož ava (mesto)
Názov
obce
Rož ava

1.

2.

1.celoplošná
Nepodávali
oprava
miestnych
komunikácií
2.rekonštrukcia Námestia
baníkov
a Šafárikovej
ulice
3.dobudovanie
kanalizácie
v asti mesta

3.
1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko
2.chýbajú
doplnkové
služby
3.chýbajú
cyklotrasy

1.rekonštrukcie
ZŠ a MŠ
2.využitie
obnovite ných
zdrojov – teplá
voda, kúrenie

Mesto je
vlastníkom
nehnute ností,
ale chýba
projektová
dokumentácia
, kt. sa
pripravuje

Štós – kúpele
Názov
obce
Štós –
kúpele

1.
1.chýba
vysokorýchlostné
pripojenie
2.chýbajú
turistické
a cyklistické
trasy
3.oprava
miestnych
komunikácií
4.dopravné
zna enia
atraktivít

2.

3.

4.

5.

1.dotácia
z MK SR:
Projekt
obnovy národ.
Kultúr.
Pamiatky:
Obnovme si
svoj dom –
Park Kúpele
Štós –
300 000 Sk

1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko, TIC
+ sprievodca
2.grafické mapy
NP + mapy
s vyzna ením
služieb CR,
obnova
smerových
tabúl
3.drobná
drevená

1.pokra ovanie
výstavby 2. a 3.
projektu: Vitálny
svet Kúpele Štós
2.zvyšovanie
úrovne
existujúcich
ubytovacích
kapacít
3.výstavba
kongresovej haly
4.dobudovanie
športovísk
a doplnkovej

Ide
o projekty, kt.
majú
vypracovanú
projektovú
dokumentáciu
a vydané
stavebné
povolenie, kt.
sú vo
vlastníctve
Kúpe ov Štós

2.Sektorový
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opera ný
program
Priemysel
a služby
(SACR):
Vodný svet
Kúpele Štós
(1. etapa) –
20 138 000 Sk

Obec Štós

1.chýba
kanalizácia
( as obce),
miestne
komunikácie
( as obce)
2.rozšírenie
vodných
zdrojov

Nepodávali

architektúra
4.chýbajú
cyklotrasy
5.chýba umelé
zasnežovanie
6.chýba web
stránka
7.jednotná
propagácia
8.chýba
kalendár kultúr.
a šport. podujatí
1.chýbajú
komunikácie
k športovým
strediskám a
parkoviská
(lyžiarske
stredisko
a multifunk ný
športovo
oddychový
komplex)
2.rekonštrukcia
kúpaliska
a oddychovej
zóny
3.vybudova
cyklotrasy,
bežecké trasy,
turistické
chodníky,
turistické
zna enie,
smerovníkové
tabule,
orienta né
tabule
s grafickými
mapami

reštaura nej
vybavenosti

1.dobudovanie
multifunk ného
kultúrneho domu
s informa ným
strediskom
2.dobudovanie
a zelektrifikovanie
prírodného
amfiteátra
3.Založenievýstavba
nožiarskeho
múzea
4.Horský
EUROPARK
Štós

Projektovú
dokumentáciu
nemajú
k žiadnemu
plánovanému
projektu.
Informácie
o vlastníctve
neuviedli.

4.

5.

Mikroregión Domica
Názov
obce
Gemerská
Panica

1.
1.chýba
kanalizácia

2.
1.projekt
dokon enia

3.
Neuviedli
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1.rekonštrukcia
školy

Majú
vypracovaný

a OV, chýba
vodovod,
miestne
komunikácie
a chodníky

Silická
Brezová

1.chýba
kanalizácia
2.nutná
oprava štátnej
cesty
a miestnych
komunikácií

Plešivec

1.chýba
kanalizácia,
OV
2.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
a chodníkov

vodovodu
obce
Gemerská
Panica
2.Neukon ená
výstavba
vodovodu –
žiados na
environmentálny fond –
13 355 000 Sk
– projekt
neuspel
1.rekonštrukcia strechy
obecného
úradu
spojenou
s kultúrnym
domom –
400 000 Sk

Nepodávali

1.chýbajú
parkoviská,
chodníky
a prístrešky pre
turistov
2.chýbajú
cyklotrasy cez
obec
3.verejné
sociálne
zariadenia

1.chýba TIC,
grafické mapy
2.ubytovacie
a stravovacie
zariadenia
v obci
3.dobudovanie
doplnkových
služieb
4.chýbajú
propaga né
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2.rekonštrukcia
kultúrneho domu
a OCÚ
3.rekonštrukcia
športového
a detského ihriska

projekt na
výstavbu
vodovodu.

1.úplna
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
vrátane
chodníkov
a kanalizácie
2.rekonštrukcia
obecného úradu
spojeného
s kultúrnym
domom
3.rekonštrukcia
športového
ihriska +
vyhotovenie šatní
a sociálnych
zariadení
4.zriadenie
poži ovne
bicyklov
5.úplná
rekonštrukcia
mládežníckeho
vzdelávacieho
centra
1.rekonštrukcia
základnej školy
2.vybudovanie
domu sociálnych
služieb

Obec je
vlastníkom
objektov
patriacich
obci a nemajú
vypracovanú
dokumentáciu

Na niektoré
projekty sú
vypracované
projektové
dokumentácie, ostatné sa
pripravujú
a takisto
vä šina má
vysporiadané
majetko-

Ardovo

Kunova
Teplica

1.nutná
oprava
vodovodu
a miestnych
komunikácií
2.výstavba
kanalizácie
a OV
1.rekonštrukcia
kanaliza ného
zbera a
a OV
2.rekonštrukcia verejných
priestranstiev,
miestnych
komunikácií,
chodníkov
a potokov po
realizácií
stavieb
infraštruktúry
obce

Nepodávali

1.ERDF: OP
ZI – ÚPN –
územný plán
obce Kunova
Teplica –
470 000 Sk

tabule
v existujúcich
prírodných
a kultúrnohistorických
pamiatkach
1.obnova
smerníkových
tabú
2.úprava
turistických
chodníkov
1.chýbajúca
infraštruktúra:
parkoviská,
všeobecná
architektúra
v obci (zladenie
fasád rodinných
domov),
cyklotrasy,
turistické
chodníky –
ozna ovanie –
prepojenia,
grafické mapy,
modernizácia
jestvujúceho
športového
zariadenia –
tenisové ihriská
– viacú elové
ihriská
s umelým
trávnikom,
pokra ovanie
výstavby
viacú elovej
vodnej nádrže,
dobudovanie
zelene,
vybudovanie
informa nej
siete obce
(káblové
rozvody,
terestriálne
siete)

85

právne
vz ahy,
ostatné
v štádiu
riešenia
1.rekonštrukcia
kultúrneho domu
2.rekonštrukcia
domu udových
tradícií – Mátéov
dom

Kultúrny dom
a kostol sú
majetkom
obce, Mátéov
dom – ½
vlastníctvo
obce

1.rekonštrukcia:
materskej školy,
kultúrneho domu,
budovy za ú elom
poskytovania
služieb
v sociálnej oblasti
2.výstavba
nájomných bytov
3.alternatívne
využívanie
energií

Spracovaná
projektová
dokumentácia:
Kanalizácia
a OV pred
ukon ením.
iasto ne
„Viacú elová
vodná nádrž“.
iasto ne
ÚPN.
iasto ná
„Rekonštrukcia verejných
priestranstiev,
miestnych
komunikácií,
chodníkov
a potokov“.
Vlastníctvo
neuviedli.

Ke ovo

1.výstavba
kanalizácie
a OV
(vydané
územné
rozhodnutie)
2.oprava
miestnych
komunikácií
3.rozšíri
vysokorýchlostné tel.
pripojenie
4.nutná
rekonštrukcia
vodovodu
5.umiestnenie
informa ných
tabú

1.SOP Z:
Interreg:
Rozvoj
komunitných
aktivít
v Ke ove –
999 000 Sk
2.Cyklický
a peší chodník
Domica –
štátna hranica
– projekt na
stavebné
povolenie –
18 142 895 Sk

1.chýbajú:
mapy NP, mapy
obcí
s vyzna ením
služieb,
umiestnenie
smerových
tabú ,
dobudovanie
doplnkových
služieb pre
turistov
2.chýbajú
drobné drevené
altánky
a úprava ver.
priestranstiev –
zelene
3.výsadba
okrasných
stromov
4.úprava toku
Ke ovského
potoka
5.rekonštrukcia
telekomunika nej siete

Slavec

1.Slavec –
chýba
kanalizácia,
OV, miestne
komunikácie,
chodníky,
vysokorýchlostný
internet
2.Vidová –
detto +
vodovod
1.chýba 100m
asfaltový
koberec na
miestnych
komunikáciách

Nepodávali

1.chýbajú
grafické mapy
NP, mapa obce
a drobná
architektúra

Nepodávali

1.chýba
smerová
informa ná
tabu a pri
vstupe do obce,
o sa týka

Meliata
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1. rekonštrukcia
„Domu výstavy
miestnych
udových
tradícií“
2.rekonštrukcia
MŠ a ZŠ
3.rekonštrukcia
kultúrneho domu
4.vybudovanie
„kultúrneho
centra obce
Ke ovo“
5.vybudovanie
viacú elového
športového
ihriska
6.vybudovanie
altánku na
futbalovom
ihrisku
a zabezpe i
pripojenie na
vodovod
a trafostanicu
6.úprava
oplotenia okolo
cintorína
7.vybudovanie
soc. miestnosti na
futbalovom
ihrisku
1.rekonštrukcia
materskej školy
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu

Peší chodník
– projekt na
staveb.
Povolenie
a 30-ro ná
nájomná
zmluva
Rekonštrukcia
domu výstavy
udových
tradícií + obec
je vlastník

1.rekonštrukcia
kultúrneho domu

Nie je
spracovaná
dokumentácia
a nie je
uvedená info.
o vlastníctve

Obec je
vlastníkom
nehnute ností,
pre KD
Slavec majú
vypracovanú
projektovú
dokumentáciu

chránených prír.
výtvorov
1.chýba mapa
obce
s vyzna ením
služieb CR,
drobná
architektúra,
doplnkové
služby pre
turistov

Bohú ovo

1.chýba 1/3
vodovodu
2.chýba
kanalizácia
a OV
(hotová
štúdia)
3.nutná
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
4.chýbajú
chodníky
5.chýba
vysokorýchlostné
telek.
pripojenie

Nepodávali

Bretka

1.Chýba
kanalizácia
a OV
2.rekonštrukcii vodovodu
(800m)
3.nutná
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
1.dokon i
vodovod
2.chýba
kanalizácia
a OV
3.úprava
miestnych
komunikácií
po ukon ení
staveb. prác
4.chýba

Nepodávali

1.obnova
smerovníkových tabú

Nepodávali

1.vybudovanie
viacú elovej
vodnej plochy
spolu s obcou
Gemerská
Panica
(pozemky budú
v roku 2008
vysporiadané,
ale nie je
projektová

oltovo
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1.dokon i
vodovod
a kanalizáciu
2.rekonštrukcia
kultúrneho domu
s využitím
moderných
technológií pre
zníženie energ.
náro nosti
vykurovania
3.revitalizácia
m tveho ramena
Slanej
4.výmena
existujúcich
autobusových
zastávok za
drevené
s prvkami
drevenej
architektúry
5.výstavba
detského ihriska
v asti Tiba
6.vytvori
dedinské múzeum
1.rekonštrukcia
kúrie – 2. as
2.rekonštrukcia
katolíckeho
kostola

1.rekonštrukcia
materskej školy

2.Chýba
projektová
dokumentácia
na
rekonštrukciu
kultúrneho
domu.
3.M tve
rameno je
v štádiu
vybavovania
prevodu na
obec
4.hotový
projekt pre
autobusové
zastávky
5.hotová
štúdia pre
detské ihrisko
6.obec plánuje
odkúpi
nehnute nos
pre múzeum

Majú
spracovanú
projektovú
dokumentáciu,
vlastníctvo
neuviedli

Obec je
vlastníkom,
ale nemá
projektovú
dokumentáciu

Gemerská
Hôrka

Silica

Pašková

Dlhá Ves

vysokorýchlostné
pripojenie
1.nutná
oprava štátnej
komunikácie
a chodníkov
2.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
a chodníkov
3.vodovod
vykazuje
ve ké straty
na pitnej vode
1.chýba
kanalizácia
2.chýba
vysokorýchlostné
telekomunika né
pripojenie
3.chýbajú
chodníky
4.poškodené
miestne
komunikácie
5.poškodený
vodovod
1.chýba
kanalizácia
a OV
2.chýba
vysokorých.
telek.
pripojenie
3.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
a chodníkov

1.dokon i
kanalizáciu

dokumentácia)
Nepodávali,
ale pripravujú
projektovú
dokumentáciu
na miestne
komunikácie

Nepodávali

1.chýba mapa
obce, obnova
tabú ,
turistických
zna iek,
zna iek
cyklotrás
2.chýbajú
doplnkové
služby – ohrev
vody v
bazénoch
3.dobudovanie
športového
areálu
1.chýbajú
stravovacie
a ubytovacie
zariadenia
2.chýba
moderné
záchytné
parkovisko so
službami
3.chýbajú
grafické mapy
NP

Nepodávali

1.chábajú mapy
obcí
s vyzna ením
služieb CR
2.chýbajú
ubytovacie
služby pre
turistov,
doplnkové
služby

Nepodávali

1.vybudovanie
vidieckeho
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1.rekonštrukcia
školy
2.rieši
energetickú
náro nos
kultúrneho domu
3.zriadi dom soc.
Služieb

Obec je
vlastníkom
a spracováva
projektovú
dokumentáciu

1.rekonštrukcia
kultúrneho domu,
zdravotného
strediska, MŠ
a ŠJ
2.vybudovanie
detského ihriska
3.vybudovanie
šatní a sociálnych
zariadení na
futbalovom
ihrisku

Obec má
spracovanú
projektovú
dokumentáciu
na stavbu
Kanalizácia
a OV Silica
– II. etapa

1.dobudovanie
odtokových
jarkov v obci
2.úprava
verejných
priestranstiev
3.výstavba cesty
k rómskej osade
4.vybudovanie
chodníkov v obci
5.vybudovanie
domu smútku
6.rekonštrukcia
budovy OCÚ
(výmena okien)
1.rekonštrukcia
kultúrneho domu

Obec nemá
spracovanú
dokumentáciu
na plánované
projekty
a neuviedli
info
o vlastníctve

Obec je
vlastníkom

a OV
2.nutná
oprava
miestnych
komunikácií
a chodníkov

cezhrani ného
centra
2.vybudovanie
viacú elového
ihriska
3.vybudovanie
tenisového
ihriska
4. chýba
zna enie ulíc
a orienta né
tabule

2.rekonštrukcia
budovy OCÚ
3.prestavba
budovy polície na
nájomné byty,
komunitné
centrum a fitnes

nehnute ností
a má platné
stavebné
povolenie na
kanalizáciu
a OV.
Projekt na
úpravu Novej
ulice bude
vypracovaný
do konca
októbra 2007

1.chýba TIC pri
vstupe do obce,
grafické mapy
NP, mapa obce
a cyklotrasa cez
obec a ich
prepojenie

1.rekonštrukcia
kultúrneho domu

Nemajú
spracovanú
projektovú
dokumentáciu
a neuviedli
info
o vlastníctve

1.potrebné
prezna i
turistické
chodníky
2.dobudovanie
penziónu vo
vlastníctve obce
3.prepojenie
cestnej
komunikácie do
Vyšnej Slanej
a do
Kobeliarova
Neuviedli

1.dobudovanie
penziónu
2.dokon enie
rekonštrukcie
komunitného
centra spojeného
s predaj ou
potravín
3.oprava NKP kostol

Obec je
vlastníkom
spomínaných
budov, kostol
plánuje vzia
do prenájmu –
projekt na
kostol existuje

1.rekonštrukcia
a oprava
miestnych
komunikácií,
výstavba
chodníkov
2.výstavba
detských ihrísk
3.oprava
viacú elovej

Spracovaný
projekt –
Úprava
miestnych
komunikácií +
stavebné
povolenie
majú

Mikroregión Štítnická dolina
Honce

Brdárka

Rochovce

1.chýba
Nepodávali
kanalizácia,
OV
2.chýba
vysokorýchlostné
telekom.
pripojenie
3.nutná oprava
miestnych
komunikácií
1.poškodené
Nepodávali
komunikácie
2.chýbajúce
prepojenie
k internetu,
3.chýba
kanalizácia a
OV

1.chýba
kanalizácia
a OV,
vodovod
2.chýbajú
chodníky
3.nutná
rekonštrukcia
miestnych
chodníkov,

1. projekt
Kanalizácia
a úprava cesty
v obci v r.
2005 –
neschválené
(PHARE)
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mostov a
priepustov

Rozložná

Rudná

Štítnik

1.chýba
kanalizácia a
OV

1.projekt:
Pamätná fara,
Evanjelická
fara, Botto
Július, výška
nákladov:
714 901 Sk.
Program:
Obnovme si
svoj dom
1.chýba
1.projekt:
kanalizácia,
Výstavba
OV,
vodovodu:
vodovod,
3 000 000 Sk–
chodníky
environ2.nutná oprava mentálny fond
miestnych
2.projekt:
komunikácií
Kompostovanie: 2 000 000
Skministerstvo
ŽP SR
1.projekt:
1.chýba
Kanalizácia
kanalizácia
a OV: 11,5
a OV
2.nutná oprava mil. Sk –
environmiestnych
mentálny fond
komunikácií
2. projekt:
3.chýbajú
Obnova
pešie
historickej
komunikácie
radnice:
4.obnova
a dobudovanie 260 000 Sk –
ministerstvo
verejného
kultúry SR
osvetlenia
3.projekt:
5.obnova
Výstavba vše
a budovanie
športového
cestných
kanaliza ných areálu:
189 000 Sk –
rigolov
program

budovy
kultúrneho domu
4.vyýstavba
kanalizácie a
vodovodu

1.chýba drevená
architektúra
v obciach
2.chýbajú
cyklotrasy cez
obec a ich
prepojenie
3.obnova
smerovník.
tabú
1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko, TC,
drobná drevená
architektúra,
mapy obce
s vyzna ením
služieb CR,
cyklotrasy cez
obec
1.chýba
moderné
záchytné
parkovisko,
grafické mapy,
oddychové
služby pre
turistov,
vše športový
areál,
cyklotrasy,
pešie zóny
2. výstavba
rekrea nej
vodnej nádrže
v lokalite
„Rybníka“
vrátane
obslužných
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1.rekonštrukcia
budovy OcÚ
a kultúrneho
domu

Nemajú
spracovanú
projektovú
dokumentáciu
pre
kanalizáciu
a OV, majú
spracovaný
len zámer

1.rekonštrukcia
kultúr. domu
2.rekonštrukcia
budovy bývalej
MŠ
3.vybudovanie
chodníka pri
hlavnej ceste

Rekonštrukcia
kultúrneho
domu – sú
vlastníkmi,
spracovaná
projektová
dokumentácia

1.rekonštrukcia
školy,
rekonštrukcia
kult. domu
a domu služieb,
zateplenie
zdravotného
strediska, radnica
–obnova
2.výstavba II.
etapy skládky
TKO, výstavba
zariadení na
likvidáciu
a recykláciu
odpadov,
budovanie
biokompostovísk
a zberných

- Spracovaná
dokumentácia
pre
kanalizáciu
a OV +
stavebné
povolenie
- II. etapa
skládky TKO
spracováva sa
zámer,
pozemky sú
iasto ne
vysporiadané

„Obnova
dediny“

zariadení,
prístupovej
komunikácie a
parkovísk

dvorov
3.výstavba
priemyselného
parku

Príloha . 2
Zoznam vytipovaných historických objektov:
1. Ardovo - Kostol /ev.a v./ postavený r. 1788 na staršom základe ako klasicistický toleran ný
chrám bez veže, veža bola pristavaná r. 1928.
2. Bohú ovo - Kostol /ev.ref./, pôvodne neskorogotický z konca 15.stor., s ma ovanou
drevenou emporou.
3. Brdárka - Kostol /ev.a.v./ renesan no-barokový s klasicistickou úpravou.
4. Brzotín - Kostol /ev.ref./, pôvodne ranogotická stavba z 2.pol.13.stor.,prestavaná v pol.
14.stor., r.1420 a koncom 15.stor. Kostol sv. Anny /kat./ neskoro barokový, postavený v r.
1798 - 1803 jednolo ová stavba s polkruhovým zakon ením presbytéria, zaklenutého
konchou, v lodi pruskými klenbami.
5. u ma - Kostol Krista krá a /kat./,postavený r. 1939.
6. ierna Lehota - Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený 1930 a 1956.
7. Debra - Kostol sv. Petra a Pavla apošt. /kat./, postavený r. 1834, klasicistický. Prírodná
Kaplnka sv. Ladislava
8. Dlhá Ves - Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1792.
9. Drienovec - Kostol sv. Martina bisk. /kat./, klasicistický , postavený v r. 1775 - 1780, po as
druhej svetovej vojny ažko poškodený, bez veže.
10. Drnava - Kostol sv. Mikuláša bisk. /kat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1779,
obnovený r.1839 a reštaurovaný r. 1897.
11. Gemerská Hôrka - Kostol /ev.ref./ klasicistický z r. 1786, prestavaný koncom 19. stor.
12. Go altovo - Kostol /ev.a.v./, postavený r. 1736 na mieste staršej, pravdepodobne drevenej
modlitebne, z ktorej pochádza oltár a kazate nica.
13. Ha ava - Kostol Narodenia presvätej Bohorodi ky na Ha ave /gréckokatolícky/
barokovo-klasicistický, postavený okolo r. 1760.
14. Háj - Kostol sv. Jozefa /kat./, barokovo-klasicistický postavený r. 1764, s neskoršími
úpravami. Kostol /ev.ref./ z 19.stor. Kazate nica klasicistická s udovo riešenou zvukovou
strieškou a volútovým nadstavcom.
15. Hanková - Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1811 s použitím staršej stavby
predošlého, r. 1726 budovaného kostola, z ktorého sa zachovala iba veža.
16. Honce - Kostol /ev.a.v./, postavený r. 1803, barokovo-klasicistický.
17. Hrhov - Kostol /ev.ref./ klasicistický. Kostol sv. Jána Krstite a /kat./, pôvodne gotický,
postavený na starších základoch r. 1500, r.1814 - 1815 rozšírený a klasicisticky upravený,
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r.1846 opatrený vežou. Ide o jeden z najstarších gemerských kostolov so stredovekým
jadrom.
18. Hrušov - Kostol P. Márie /kat./, pôvodne gotický z 2. pol. 14.stor., koncom 17.-18. stor.
barokizovaný. Kaplnka Sv. Anny - neskorogotická jednolo ová stavba s rebrovou krížnou
klenbou a neskôr pristavanou barokovou apsidou nachádzajúca sa nad obcou, bola postavená
na mieste staršieho kostola.
19. Jasov - Neskorobarokový kláštor a kostol premonštrátov z r.1750 - 1766 pod a projektu
A. Pilgrama - NKP. Vznikol na mieste staršieho opevneného hradného kláštora zo za iatku
15. stor., vzácne interiérové barokové zariadenie. Kláštorný kostol barokový z r.1766 s
nástennými ma bami od Krackera, interiér barokový, neskorobarokové kalichy a monštrancie
od J.Szillassyho. Ve mi cenná baroková záhrada v štýle francúzskych parkov so vzácnymi
drevinami. Kláštorná knižnica z 15.stor. so stropnými ma bami od Krackera.
Farský gotický kostol sv. Michala archan. /kat./ z 15. stor., postavený na starých základoch.
20. Ke ovo - Kostol Nanebovstúpenia Pána /kat./, klasicistický z r. 1827. Kostol /ev.a.v./
klasicistický, postavený v r. 1817 - 1820. Oltár klasicistický z 1.pol. 19. stor.
21. Koce ovce - Gotický evanjelický kostol zo 14. storo ia je známy množstvom nástenných
malieb z konca 14. storo ia a barokovým interiérom.
22. Ková ová - Kostol sv. Františka Xav. /kat./ neogotický riešený v romantickom po atí,
postavený v r. 1864 -1866 a obnovený r. 1900.
23. Kružná - Kaplnka najsv. Srdca Ježišovho / kat./,malá udová retardovaná barokovoklasicistická stavba z r. 1880. Kostol /ev.ref./ postavený r.1692,obnovený r. 1786 /pod a
letopo tu na drevenom tráme stropu/.
24. Krásnohorská Dlhá Lúka - Kostol sv. Juraja /kat./, pôvodne barokový, postavený r. 1754,
upravený r. 1782 a za iatkom 20. stor. úplne prestavaný v duchu historizujúcich stavieb,
inšpirovaný gotickými prvkami. Kaplnka Panny Márie – pútnické miesto. Gotický kostol
Všechsvätých z 15.stor., klasicisticky upravený v 19. stor. Rokoková kazate nica z 2. pol.
18.stor.
25. Kunova Teplica – Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1805.
26. Lipovník - Kostol sv. Jána Krstite a /kat./, gotický, postavený za . 15. stor. z
pravidelných kamenných kvádrov, na mieste starého románskeho kostola.
27. Lú ka - Kostol /ref./ vybudovaný v tradíciách renesan no-klasicistickej gemerskej oblasti
po r. 1926. Kostol sv. Jána /kat./ jednolo ová stavba s pred ženou vežou a polygonálnym
presbytériom z r. 1926. Zrúcaniny stredovekého opevneného kostola nad obcou,
vybudovaného v 13. stor. Bol typu gemerských ranogotických kostolov s pozd žnou lo ou a
rovno zakon eným presbytériom.
28. Markuška - Kostol /ev.a.v./ s klasicistickou úpravou, pôvodne ranogotický z pol. 13.stor.
29. Medzev - V Nižnom Medzeve pôvodne gotický kostol P. Márie /kat./ z 15. stor.,
barokovo prestavaný v 18. stor. V bývalom Vyšnom Medzeve hodnotný interiér barokovoklasicistického kostola sv. Márie Magdalény /kat./ postavený r. 1773.
30. Moldava nad Bodvou - Kostol /ref./ klasicistický, postavený r. 1773, veža pristavaná r.
1789. Kostol sv. Ducha /kat./, gotický z 15.stor., postavený na mieste staršieho kostola
pravdepodobne z 13.stor.
31. Ochtiná - Pôvodne románsky evanjelický farský kostol bol v 14. storo í prestavaný v
gotickom štýle. Na stenách sú nádherné stredoveké nástenné ma by s výjavmi z Biblie.
32. Pašková - Kostol /ref./ klasicistický, postavený na starších základoch r. 1802.
33. Petrovo - Kostol /ev. a.v./ klasicistický, postavený r. 1794 na mieste niekdajšieho
dreveného chrámu.
34. Plešivec - Pôvodne ranogotický ref. kostol sv. Juraja z 13.stor., v 17. stor. renesan ne
obnovený, s hodnotným interiérom a fragmentmi gotických nástenných malieb mal charakter
rodového a pohrebného kostola Bebekovcov. Takzvaná Bebekovská kaplnka bola ku severnej
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strane kostola pristavaná pravdepodobne v 16.stor. zachovali sa v nej kamenné okná s
neskorogotickými kružbami ako i sedlový gotický portál s bohato profilovaným ostením.
Zvonica pri ref. kostole sv. Juraja - barokovo – klasicistická stavba, postavená s použitím
muriva staršej veže.
35. Rakovnica - Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r.1836,obnovený r.1866.
Rímskokatolícky pútnický kostol sv. Márie Magdalény z 13. storo ia stojí na mieste
zaniknutej obce / na úbo í vrchu Turecká /. Kostolík je jednou z najarchaickejších stavieb
svojho druhu na Gemeri.
36. Rochovce - Kostol /ev.a.v./, postavený v roku 1784 -1785 bez veže.
37. Roštár - Kostol /ev.a.v./,pôvodne. sv. Andreja, gotický, postavený v 1. pol. 14. stor.
38. Rozložná - Kostol /ev.a.v./, klasicistická stavba ,postavená v r. 1796-1801.
39. Rož avské Bystré - Kostol /ev.a.v./, klasicistický, postavený r.1844 pod a tradície na
mieste niekdajšej husitskej modlitebne.
40. Rudná - reformovaný kostol, drevená zvonica
41. Silica - V ref. neskorogoticko-renesan nom kostole z r. 1526 s neskoršími viacerými
úpravami kazetový drevený strop z r. 1875 - 1876.
42. Silická Brezová - Kostol /ref./ postavený v 16. stor.
43. Silická Jablonica - Kostol /ref./ postavený r. 1789. Klasicistická stavba, pôvodne bez veže.
Kaplnka Povýšenia sv. Kríža /kat./, neogotická, postavená r. 1867, pri om bolo pojaté do
novostavby staré neskorogotické presbytérium kostola z r. 1500.
43. Slavec - Kostol /ref. kres . cirkvi/, pôvodne gotický, s kazetovým stropom s udovými
ma bami z 18. stor. - prestavaný r. 1801 a obohnaný obranným múrikom.
44. Slavošovce - Kostol /ev.a.v./ postavený r. 1395. Pôvodná gotická stavba.
45. Štítnik - Gotický evanjelický kostol na okraji námestia s nádhernými hviezdicovými a
sie ovými klenbami. Na stenách sú gotické ma by zobrazujúce život Krista a svätcov. Kostol
je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v om najstarší organ na Slovensku z r. 1492.
Kostol sv. Júdu Tadea /kat./,barokový z r. 1753. Hlavný oltár neskoro barokový.
46. Štós - Kostol /kat./ pôvodne gotický z obdobia okolo r. 1500, rozšírený a barokovo
upravený v druhej polovici 18. stor., renesan ná veža z r. 1611. Kostol /ev.a.v./ klasicistický bez veže, postavený v r. 1786 - 1788.Kazate nica barokovo-klasicistická.
47. Tur a nad Bodvou - Kostol Nanebevzatia P. Márie /kat./, gotický, postavený za iatkom
14.stor. Gotický zvon s nápisom od majstra Augustína z konca 14.stor. V lodi pod chórom
renesan ný epitaf Bebekov s postavou muža v brnení, z ias okolo r. 1600. V obci sa
nachádza aj zrúcanina kaštie a a bývalý župný dom postavený v roku 1820. Je to
dvojpodlažná klasicistická stavba. Nad bránou je umiestnený reliéfny erb župy.
48. Zádiel - Kostol /ref./ klasicistický , postavený koncom 18. stor. namiesto staršej
modlitebne.
49. Dvorníky - V eláre - Kostol - /ref./ klasicistický z konca 18. stor.

93

Príloha . 3
Kalendár podujatí CR
Kultúrno–spolo enské podujatia:
NÁZOV PODUJATIA
Dni mesta Rož ava
Spomienkové oslavy meruôsmych rokov
1848-9
Rož avská hudobná jar
RetroGemerFilm
CINEAMA
De Zeme na námestí v Rož ave
Okresný festival ma arských detských
divadelných súborov
Vynášanie Moreny
Stavanie mája
Dni Mártona Csombora Szepsiho
GEMFEST
Stavanie mája, Oslava vstupu SR do EÚ
Okresná sú až udových piesní
„Édesanyám rózsafája“
Hrušovské dni
Bol raz jeden... rozprávkar
Moldavské okresné slávnosti piesní
a tancov
Odpust pri prameni sv. Ladislava
Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov
Štítnicky jarmok
Slávnosti dychových hudieb Gemera
Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov
Dni Moldavy
Krásnohorské hradné hry
Gombasecké kultúrne slávnosti
Kultúrne slávnosti národnostných menšín
Gemersko-Turniansky festival
Dni mesta Medzev
Zádielsky jarmok
Dni obce Debra
Jasov
Dni obce Janík
Vidiecke dni – Jazdecké preteky v sú aži
konských záprahov
Žarnovské folklórne stretnutie
Výro ie SNP
Dni obce Krásnohorská Dlhá Lúka
Dni obce Gemerská Hôrka

MIESTO KONANIA
Rož ava
Moldava nad Bodvou

TERMÍN
február
marec

Rož
Rož
Rož
Rož
Tur

marec
apríl
apríl
apríl
apríl

ava
ava
ava
ava
a nad Bodvou

Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Rož ava
Rož ava
Plešivec

apríl
apríl
apríl, jún
máj
máj
máj

Hrušov
Rož ava
Moldava nad Bodvou

máj
máj, jún
jún

Debra
Rož ava

jún
jún

Štítnik
Rož ava
Rož ava

jún
jún
jún

Moldava nad Bodvou
Krásnohorské Podhradie
Slavec – Gombasek
Medzev
Rož ava a okolie
Medzev
Zádiel
Debra
De obce Jasov
Janík
Brzotín

jún, júl
jún, júl
júl
júl
júl
júl
júl
júl
júl
júl
júl

Žarnov
Rož ava
Krásnohorská Dlhá Lúka
Gemerská Hôrka

august
august
august
august
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Rož avský jarmok
Zemiakové dni
Ars antiqua europae in via gothica
Jazda Svätého Huberta
Medzinárodný festival speváckych zborov
Rok na Gemeri
Celoslovenský festival dedinských divadiel
Béniho Egressyho
Medzinárodné betlehemské stretnutie
Viano ný trh
Športovo-turistické podujatia:
NÁZOV PODUJATIA
Novoro ný výstup na Volovec
Novoro ný pretek v lezení na umelej stene
Rož avský pohár – medzinárodná sú až
v spolo enskom tanci
Gemerská stopa
Zima kon í, jar prichádza – prechod
Horným vrchom
Jarné kilometre, otvorenie – Jarný prechod
Silickou planinou
Výstup na chatu Zeme
Prechod Plešivskou planinou
Rally Rož ava
Po novej zna ke do Dlhej Vsi
De pomoci prírode a turistike
Cyklokros
Obecný výstup na Volovec
Výstup na Prieslop
KARSTVELO
Hámornícky polmaratón
Gemerská župa na kolesách
Výstup na Tureckú
Pohár mesta Rož ava v beach voleyballe
Medzinárodný basketbalový turnaj žien
o Pohár mesta Rož avy
Zlatý kras
Európske dni vtáctva

Rož ava
Jovice
Rož ava, Krásna Hôrka,
Štítnik, Betliar, Moldava
n/B
Betliar
Rož ava
Slavošovce
Moldava nad Bodvou

september
september
september

Janík
Rož ava

december
december

MIESTO KONANIA
u ma
Rož ava
Rož ava

TERMÍN
január
január
február

Pa a
Lú ka, Hrhov, Bôrka

marec
marec

Jovice, Rož ava

marec

Rož avské Bystré
Štítnik, Rož avské
Bystré
Rož ava
Dlhá Ves
Silica, Silická Brezová
Gem. Hôrka, Plešivec,
Silica, Silická Brezová,
Ke ovo
Betliar
Slavošovce
Domica, Ke ovo, Silická
Brezová, Silica, Silická
Jablonica
Medzev, Štós
Rož ava, Drnava, Bôrka,
Ha ava, Háj, Tur a nad
Bodvou
Rudná
Rož ava
Rož ava

marec
apríl

Gem. Hôrka, Štítnik,
Gem. Hôrka
Hrhov

september
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október
október
november
november

apríl
apríl
máj
máj
máj
jún
júl
júl
august
august
august
september

september

Malý gemerský maratón
Z Ma arska na Slovensko
Závere ná túra turistickej sezóny

Rož ava
Hrušov
Gemerská Hôrka
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september
október
november

