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Záznam zo zasadnutia  
Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave  

zo dňa 7.2.2010 (uznesenia č. 1 - 31/02/2011) 
a 

zo dňa 10.2.2010 (uznesenia č. 32 - 43/02/2011) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   

Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           
 

1. Otvorenie  
2. Materiály odboru všeobecnej a vnútornej správy:  

a. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta. Obsahová náplň zasadnutí 
b. Poriadok odmeňovania  
c. Rokovací poriadok stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave  

3. Materiály odboru právneho a správy majetku:   
a. Štatút mesta – návrh na zmenu 
b. Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní 

pohrebísk na území mesta Rožňava  
4. Prerokovávanie bytovej agendy  
5. Prerokovávanie sociálnej agendy  
6. Informatívne správy  

a. Poskytovanie sociálnych služieb  
b. Správa o činnosti Klubu dôchodcov v Rožňave za rok 2010  
c. Vyhodnotenie činnosti pobočky KD v Nadabule za rok 2010  
d. Plán práce pobočky KD v Nadabule na rok 2011 
e. Činnosť Rómskeho klubu v Rožňave -  január 2011  
f. Vyhodnotenie činnosti Rómskeho klubu v Rožňave za rok 2010  
g. Činnosť v Rómskom klube v Rožňave za rok 2008,2009,2010 a vízia   

7. Rôzne  
8. Diskusia  
9. Záver  
 

 
 

K bodu č. 2 Materiály odboru všeobecnej a vnútornej správy 
 
a. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta. Obsahová náplň zasadnutí 
Uznesenie č. 1/02/2011: Komisia súhlasí s harmonogramom zasadnutí orgánov mesta a 
obsahovou náplňou zasadnutí s podmienkou, že termíny je možné upraviť podľa potreby.  
Komisia ukladá spracovať plán a obsahovú náplň Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. 
Zodpovedný: predseda komisie a tajomník   Termín: marcové zasadnutie  
 
b. Poriadok odmeňovania  
Uznesenie č. 2/02/2011: Komisia odporúča nasledovné zmeny a doplnenia v návrhu:  
§ 2 ods. 5 doplniť „raz polročne“ 
§ 2 ods. 5 doplniť: „Kritéria odmeňovania budú schválené na základe návrhov predsedov  

komisií mestského zastupiteľstva na marcovom zasadnutí.  
§ 3 ods. 2: vypustiť „mesačnú“ 
§ 3 ods. 3:  doplniť:  „raz za polrok“ 
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§ 3 ods. 3: doplniť: „Kritéria odmeňovania budú schválené na základe návrhov predsedov  
komisií mestského zastupiteľstva na marcovom zasadnutí.  

§ 4 ods. 1: za slová „za výkon poslaneckej práce“ doplniť „a členstva v komisii“ 
§ 4 ods. 1: zmeniť „vo výške 100 €“ na „vo výške 90 €“. 
§ 4 doplniť ods. 2 (terajší ods. 2 sa mení na ods. 3): „V prípade neospravedlnenej neúčasti na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena zníži o 20 €. V prípade neúčasti na zasadnutí 
komisie sa odmena zníži o 20 €“. 
§ 5 ods. 1: slovo „patrí“   nahradiť „môže byť poskytnutá“  
§ 5 ods. 2 doplniť „raz za štvrťrok“ 
§ 6:  prvá zarážka: predsedom komisie, okrem sumy uvedenej v § 4 ods. 1 mesačne vo 

výške ........... 
druhá zarážka: podpredsedom komisie, okrem sumy uvedenej v § 4 ods. 1 mesačne vo 
výške .......... 

 tretia zarážka: členom komisií – nie poslancom mesačne vo výške ......... 
§ 6 ods. 2 nahradiť ustanovením § 8 ods. 2   
§ 7 ods. 1 ponechať „štvrťroka“  
§ 7 ods. 2 ponechať „štvrťročne“  
§ 8 ods. 2 vypustiť (bol presunutý do § 6 ods. 2) 
Komisia neprijala uznesenie k výške mesačnej odmeny v § 6  
 
Uznesenie č. 3/02/2011: Komisia neodporúča schváliť poslanecký návrh p. Romana Ocelníka.  
 
c. Rokovací poriadok stálych   Komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
Uznesenie č. 4/02/2011: Komisia odporúča nasledovné zmeny a doplnenia:  
§ 3 ods. 3 písm. c) doplniť: „a právnické a fyzické osoby, ktoré získali finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta.  
§ 3 ods. 4:   za slová „aj iné orgány“ doplniť  „a organizácie“,  

slová „s týmito orgánmi“ nahradiť „s nimi“,   
slová „príslušných orgánov“ nahradiť „príslušných subjektov“.  

§ 4 ods. 1: slovo „neprítomnosti“ nahradiť slovom „nezastihnuteľnosti“  
§ 4 ods. 1 doplniť: Ak sa člen – nie poslanec trikrát po sebe nezúčastní zasadania komisie, 
predseda komisie podá návrh, po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 
komisie, na jeho odvolanie.  
§ 5 ods. 3: slová „sa uznáša“ nahradiť slovami „prijíma uznesenia“ 
§ 5 ods. 5: za slová „predseda komisie“ doplniť „po odporúčaní hlavnej kontrolórky“    
 
K bodu č. 3: Materiály odboru právneho a správy majetku:  
a) Štatút mesta – návrh na zmenu  
Uznesenie č. 5/02/2011:  Komisia súhlasí so zapracovaním zmien do štatútu mesta 
s doplnením návrhu poslanca Ing. Petra Marku v § 18 bod 2 písm. o) ... sumu na konci 
opraviť na 1000 € a doplniť písm. ze) s nasledovným znením: „schvaľovať uzatváranie 
obchodných a komerčných zmlúv nad hodnotu 1000 €“.    
 
b) Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na 

území mesta Rožňava  
Uznesenie č. 6/02/2011:  Komisia odporúča schváliť návrh na zmenu a doplnenie VZN 
v plnom znení.  
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K bodu č. 4: Prerokovávanie bytovej agendy  
 
Uznesenie č. 8/02/2011: Komisia žiada informácie o správe bytov, týkajúce sa najmä 
záväzkov vo všetkých bytoch vo vlastníctve mesta, ich obsadenie a pod..  
 
Voľné malometrážne byty, resp. byty, ktoré budú uvoľnené:  
garsónka, Jovická 62, IV. poschodie  
garsónka, Jovická 62, III. poschodie  
 
Uznesenie č. 8/02/2011: Komisia odporúča promptne riešiť problematiku uvoľnenia 
malometrážnych bytov. Ďalej žiada o predloženie dostupných informácií o žiadateľoch 
v poradovníku náhradníkov na marcové zasadanie komisie.  
 
Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu  
5332/10 Mikuláš Bodnár   
Uznesenie č. 9/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov na 
8. miesto.  
 
5834/10 Eva Dekanová    
Uznesenie č. 10/02/2011: Komisia neodporúča pridelenie malometrážneho bytu.  
 
259/11  Mikuláš Száraz    
Uznesenie č. 11/02/2011: Komisia neodporúča pridelenie malometrážneho bytu.  
 
Iné žiadosti týkajúce sa malometrážnych bytov  
789/11 Miroslav Zatroch ,  
Uznesenie č. 12/02/2011: Komisia odporúča obnovenie nájomnej zmluvy pre Máriu 
Hacskovú na 3 mesiace pokiaľ bude uhradený celkový nedoplatok na nájomnom a službách 
spojených s bývaním do 28.2.2011. V opačnom prípade odporúča riešiť okamžité uvoľnenie 
v zmysle platných predpisov.   
 
Nové žiadosti o pridelenie bytu s nižším štandardom   
84/11 Diana Krištofová   
Uznesenie č. 13/02/2011: Komisia odporúča evidovať žiadateľku po dobu 12 mesiacov 
v prípade, že sa spolu s druhom a deťmi samostatne prihlásia do 2 mesiacov na platenie 
poplatkov za komunálny odpad.  
 
85/11 Róbert Ikri     
viď uznesenie č. 13/02/2011  
 
333/11 Roman Ferko  
Uznesenie č. 14/02/2011: Komisia odporúča evidovať žiadateľa po dobu 12 mesiacov 
v prípade, že je spolu s družkou a deťmi samostatne prihlásený na platenie poplatku za 
komunálny odpad. Ak nie sú samostatne prihlásení,  odporúča evidovať žiadosť len v prípade, 
že sa samostatne prihlásia do 2 mesiacov na platenie poplatkov za komunálny odpad.  
 
480/11 Štefan Kekeliak 
Uznesenie č. 15/02/2011: Komisia odporúča doplnenie a spresnenie žiadosti.   
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pôvodná žiadosť v evidencii č. 1457/09 Martin Adam 
Uznesenie č. 16/02/2011: Komisia odporúča naďalej evidovať žiadateľa po dobu 12 mesiacov 
v prípade, že je spolu s družkou a deťmi samostatne prihlásený na platenie poplatku za 
komunálny odpad. Ak nie sú samostatne prihlásení,  odporúča evidovať žiadosť len v prípade, 
že sa samostatne prihlásia do 2 mesiacov na platenie poplatkov za komunálny odpad.  
 
Nájomné byty – DRUŽBA  a NADABULA 
 
Výpovede z nájmu bytu – voľné byty   
2-izbový bezbariérový byt, Družba II.  
Uznesenie č. 37/02/2011: Komisia odporúča voľný byt prideliť Eve Zatrochovej (č. spisu 
3504/10). V prípade, že odmietne ponúkaný byt, komisia odporúča postupovať podľa 
schváleného poradovníka.  
 
2-izbový byt, Družba III.   
Uznesenie č. 38/02/2011: Komisia odporúča prideliť byt podľa schváleného poradovníka.  
 
 
Doplnenia žiadostí, zmeny v poradovníku 
51190/10 Alica Tomčáková – obnovenie žiadosti o 1-izb.  
2053/11 Angelika Mariňáková – doplnenie aj o 1-izb.  
3185/11 Alžbeta Túmová – obnovenie žiadosti o 2-izb.  
Uznesenie č. 17/02/2011: Komisia odporúča zaradenie žiadostí podľa kritérií a podľa dátumu 
podania žiadostí o zmeny a doplnenia v poradovníku.  
 
Žiadosti o predĺženie termínu úhrady finančnej zábezpeky  
Alžbeta Túmová 
Uznesenie č. 18/02/2011: Komisia konštatuje, že žiadosť je bezpredmetná.  
 
Bc. Roman Znak  
Uznesenie č. 19/02/2011: Komisia odporúča predĺženie termínu na základe žiadosti.  
 
Roman Jakabšic  
Uznesenie č. 20/02/2011: Komisia v prípade, že finančná zábezpeka nebola uhradená do 
7.2.2011 odporúča odstúpenie od zmluvy o budúcej nájomnej zmluve.  
 
Eva Novotná  
Uznesenie č. 21/02/2011: Komisia odporúča predĺženie termínu na základe žiadosti.  
 
Vladimír Oravec   
Uznesenie č. 22/02/2011: Komisia odporúča predĺženie termínu na základe žiadosti.  
 
d. ) žiadosti o výmenu bytu    
Evidované žiadosti:  
PhDr. Eva Henczová (z 1 izb.- na 2-izb.) 
Nové žiadosti 
50949/10 Ondrej Smetanka (z 2-izb. na 3-izb.) 
967/11 Eva Váradyová (z 1-izb. na 1-izb. väčší)  
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Uznesenie č. 23/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadosti o výmenu na koniec 
v poradovníku náhradníkov s trvalým bydliskom (resp. s pracovným pomerom, podnikaním  
v Rožňave) podľa čísla spisu žiadosti o výmenu.  
 
iné žiadosti     
135/11 Katarína Stockhausenová,  
Uznesenie č. 24/02/2011: Komisia neodporúča zmenu VZN o podmienkach prideľovania 
bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu. 
 
podporné stanoviská k žiadostiam pridelenie bytu    
žiadosť č. 583/2011 – Mgr. Andrea Rudnayová – o 3-izb. a 2-izb. byt 
Podporil: Mayser, spol. s .r.o. a Združenie saleziánskej mládeže Rožňava  
Uznesenie č. 32/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadosť na 1. miesto v poradovníku na 3-
izbový byt a na 2. miesto v poradovníku na 2-izbový byt.  
 
žiadosť č. 584/2011 – Ing. Tímea Bodnárová – o 3-izb. byt 
Podporilo: Mesto Rožňava  
Uznesenie č.  33/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadosť medzi žiadateľov do 35 rokov 
(slobodní, sami) podľa dátumu podania žiadosti.   
 
žiadosť č. 585/2011 – Ing. Eva Petruchová – o 3-izb. byt 
Podporilo: Mesto Rožňava  
Uznesenie č. 34/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadosť medzi žiadateľov nad 35 rokov 
podľa dátumu podania žiadosti.  
 
žiadosť č.706/2011 – Robert Gášpár – o 2-izb. byt  
Podporilo: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave 
Uznesenie č. 25/02/2011: Komisia odporúča doplniť podporné stanovisko o informáciu, či je 
práca vykonávaná v meste Rožňava.  
Dňa 9.2.2011 žiadateľ predložil potvrdenie zamestnávateľa o tom, že  prácu vykonáva 
v Rožňave.   
Uznesenie č. 35/02/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadosť medzi žiadateľov do 35 rokov 
(sami)  podľa dátumu podania žiadosti. 
 
NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABULA   
 

č.spisu meno a priezvisko 
rok 
nar. 

bytom 
vRV práca v RV 

3-izbový byt 
5313/10 Mariana Benediová 1966 áno   

5346/10 Anita Jánosdeáková 1987 nie nepredlož. 

5404/10 Lukáš Jakobej 1992 áno   

5485/10 Katarína Stockhausenová 1966 nie Nie 

5583/10 Jana Schvarzová 1980 nie Nie 

5835/10 Marcela Šarišská 1978 áno   

5826/10 Stanislava Koláriková 1989 áno   

5837/10 Marián Kerekeš 1968 áno   

5876/10 Miriama Švarcová 1981 áno   

6045/10 Marek Šmihula 1984 nie áno 

6143/10 Sylvia Martočková 1988 áno   

16/11 Patrícia Parditková 1987 nie áno 



 6

247/11 Zsolt Blatnik 1982 nie nie 

314/11 František Takáč 1976 áno   

316/11 Eva Bradáčová 1958 áno   

427/11 Vladislava Váradiová 1976 áno   

428/11 Beata Pápayová 1977 áno   

471/11 Denisa Filická 1980 áno   

583/11 Andrea Rudnayová, Mgr. 1972 nie áno 

584/11 Timea Bodnárová, Ing. 1983 áno   

585/11 Eva Petruchová, Ing.  1971 nie áno 

2-izbový byt 
5314/10 Roman Švický  1971 nie  nie 

5404/10 Lukáš Jakobej 1992 áno   

5433/10 Renáta Bernáthová 1974 áno   

5526/10 Silvia Hatalová 1987 áno   

5582/10 Magdaléna Hagovská 1953 áno   

5658/10 Anton Milata 1983 nie  nepredlož. 

5740/10 Júlia Schvarzová 1956 áno   

5826/10 Stanislava Koláriková 1989 áno   

6013/10 Adela Braššanová 1948 áno   

6062/10 Eva Szarková, Bc. 1984 áno   

6063/10 Eva Szarková 1962 áno   

6072/10 Andrea Ondrejová,Bc. 1979 áno   

6079/10 Anton Kondáš 1980 áno   

6128/10 Milan Kašpar 1968 áno   

16/11 Patrícia Parditková 1987 nie áno 

57/11 Martin Grébec 1985 áno   

159/11 Norbert Gallo 1987 áno   

185/11 Marek Švec 1985 áno   

247/11 Zsolt Blatnik 1982 nie nie 

314/11 František Takáč 1976 áno   

316/11 Eva Bradáčová 1958 áno   

427/11 Vladislava Váradiová 1976 áno   

583/11 Andrea Rudnayová, Mgr. 1972 nie áno 

1-izbový byt 
5658/10 Anton Milata 1983 nie  nepredlož. 

5804/10 Martina Pásztorová 1979 áno   

6128/10 Milan Kašpar 1968 áno   

395/11 Karol Králik 1929 áno   

Nadabula 

5582/10 Magdaléna Hagovská 1953 áno   

5658/10 Anton Milata 1983 nie  nepredlož. 

6062/10 Eva Szarková, Bc. 1984 áno   

6063/10 Eva Szarková 1962 áno   

6128/10 Milan Kašpar 1968 áno   

95/11 Veronika Dusová, Bc. 1986 áno   

247/11 Zsolt Blatnik 1982 nie nie 

 
Uznesenie č. 36/02/2011: Komisia odporúča schváliť poradovník náhradníkov podľa prílohy. 
Žiadateľku o bezbariérový byt, p. Annu Rudinskú, odporúča evidovať na 1. mieste s tým, že 
1-izbový bezbariérový byt jej bude pridelený len ak o bezbariérový byt nepožiada osoba 
s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Výnosu MVaRR č. V-1-2006 v znení 
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neskorších predpisov, ktorá má trvalé bydlisko v meste Rožňava v lehote do ukončenia 
kolaudácie (najneskôr do 31.8.2011).   
 
K bodu č. 5: Prerokovávanie sociálnej agendy  - žiadosti o sociálnu pomoc  

V súlade s VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti 
sociálnej pomoci :   - §4 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č.599/2003 
Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa 
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 

   - §5 Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poskytnúť obyvateľovi obce  nevyhnutnú 
okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 
podobnou udalosťou, najmä  zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.   

Komisia prerokovala 7 žiadostí o sociálnu pomoc.  Z prerokovaných žiadostí bolo 
riešených kladne 2 /spolu 120€/ ..   
 
 

K bodu č. 6: Informatívne správy    
a. Poskytovanie sociálnych služieb  
Uznesenie č. 39/02/2011: Komisia odporúča doplniť informácie o ďalšie údaje (úväzky 
zamestnancov – opatrovateľov, počet prijímateľov sociálnej služby, stupne odkázanosti, druh 
služieb o ktoré je záujem a pod.).   
 
b. Správa o činnosti Klubu dôchodcov v Rožňave za rok 2010  
c. Vyhodnotenie činnosti pobočky KD v Nadabule za rok 2010  
d. Plán práce pobočky KD v Nadabule na rok 2011 
Uznesenie č. 40/02/2011: Komisia berie informatívne správy na vedomie a vyjadruje 
spokojnosť nad činnosťou v klube dôchodcov. Zároveň žiada o doplnenie počtu členov, výšky 
členského.  
 
e. Činnosť Rómskeho klubu v Rožňave -  január 2011  
f. Vyhodnotenie činnosti Rómskeho klubu v Rožňave za rok 2010  
g. Činnosť v Rómskom klube v Rožňave za rok 2008, 2009, 2010 a vízia   
Uznesenie č. 41/02/2011: Komisia  
      a) vyjadruje nespokojnosť s využitím Rómskeho klubu v minulosti a poveruje pracovnú    

skupinu, aby zmonitorovala skutočný stav a predložila návrhy na vylepšenie činnosti 
v tomto klube. Termín: do 28.2.2011.  

 
b) odporúča nasledovné zloženie pracovnej skupiny:  
- Mgr. Radoslav Kovács, podpredseda komisie 
- Mgr. Monika Šeďová, členka komisie  
- Bc. Zoltán Kónya, člen komisie  
- terénni sociálni pracovníci  
- zamestnanci odboru  
- poslanec Ing. Karol Kováč, ktorý prejavil iniciatívu pri riešení  
- vítaní sú aj ostatní členovia komisie  
 
c) odporúča vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcej / vedúceho 
Rómskeho klubu v Rožňave s nasledovnými podmienkami:  
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- minimálne stredoškolské vzdelanie  
- ovládanie okrem slovenského jazyka aj maďarského a rómskeho 
Záujemcovia ďalej predložia:  
- návrh na činnosť 
- štatút klubu  
- profesijný životopis  

 
K bodu č. 7: Rôzne    
Uznesenie č. 42/02/2011: Komisia odporúča prijať na absolventskú prax 1 pracovníka na 
odbor sociálnych vecí a bytovej politiky.  
 
Uznesenie č. 43/02/2011: Komisia odporúča zverejňovať záznam zo zasadania komisie s tým, 
že v bode prerokovávania sociálnej agendy – žiadosť o sociálnu pomoc sa zverejní len 
ustanovenie VZN, podľa ktorého sa môžu poskytovať jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
a pomoc v náhlej núdzi a uvedie sa počet žiadostí, počet kladne riešených žiadostí a výška 
poskytnutej pomoci.  
 
K bodu č. 8: Diskusia     
 
Predseda komisie požiadal prítomných členov, aby upriamili pozornosť Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR).  Prípadné návrhy aj v rámci inej, ako 
sociálnej oblasti, môžu predložiť na marcové zasadanie komisie.  
 
Predseda komisie poďakoval členom za účasť. 
 
 
 
 

V Rožňave dňa 10.02.2011 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

 
 
 
Zapísala: Ľudmila Černická  
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V ý p i s 
uznesenia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ 

zo dňa 10.02.2011     

 
 
 
 
K bodu č. 7: Rôzne    
 
Uznesenie č. 42/02/2011: Komisia odporúča prijať na absolventskú prax 1 pracovníka na 
odbor sociálnych vecí a bytovej politiky.  
 
Uznesenie č. 43/02/2011: Komisia odporúča zverejňovať záznam zo zasadania komisie s tým, 
že v bode prerokovávania sociálnej agendy – žiadosť o sociálnu pomoc sa zverejní len 
ustanovenie VZN, podľa ktorého sa môžu poskytovať jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
a pomoc v náhlej núdzi a uvedie sa počet žiadostí, počet kladne riešených žiadostí a výška 
poskytnutej pomoci.  

 
 
 

 
 
 

 

Mgr.  Dionýz Kemény  v.r. 
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


