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

zo dňa 13.04.2011 
 
 

 
P r o g r a m :        
                                                                                      

1. Otvorenie  
2. Materiály odboru právneho a správy majetku – 

-  Obecné byty – informatívna správa Bc. Mária Fábiánová    
-  žiadosť o prenájom garáže – Slovenský  červený kríž  US, Rožňava  

3.    Prerokovávanie bytovej agendy   
4. Prerokovávanie sociálnej agendy – plnenie uznesení, súhrn materiálov  

- žiadosti o výpomoc   
5.   Informatívne správy   

A)-  Záznam z rokovania pracovnej skupiny, vytvorenej na komplexné prehodnotenie 
možnosti využitia priestorov zo dňa 28.03.2011 

   B)-  Odpoveď  odboru právneho... – možnosť odpracovania dlhov  
   C)-   Diecézna charita Rožňava – projekt distribúcie časopisu Cesta 
   D)-   Vývoj neospravedlnených hodín detí v IOP od 2008 (november) 

do februára 2011 
6. Rôzne  -  

a) Návrh sociálnych terénnych pracovníkov   
b) Žiadosť o podporu pri realizácii projektu –  ZŠ Zlatá  
c) SOHaP – návrh soc. Pracovníkov na zatvorenie strediska počas Veľkonočných  
sviatkov  (od 22.4. do 25.4.2011) 
d) návrh odboru sociálnych vecí a bytovej politiky   
e) Návrh na deratizáciu  dolných priestorov  na Krátkej č.30  - cca 200€  

(práčovňa, sprchy,  kancelárie,  priestory prechodnej nocľahárne) 
f) Ponuka na  vypracovanie návrhu komunitného  plánu soc. služieb   
g) Podanie – riešenie problému v komunitách Rómov  
h) Žiadosť o finančnú podporu pre zorganizovanie dobrovoľníkov pri príležitosti  
Európskeho roka dobrovoľníkov 2011 – Dobrovoľnícka skupina Srdiečko -   (nie sú 
právny subjekt, OZ)   
i.) Miesto pod slnkom n.o. – Žiadosť o jednodňový prenájom priestorov na 
zorganizovanie aktivity: „Výstava kompenzačných pomôcok a zdravotných potrieb“ 

7. Diskusia  
8. Záver  

 
UZNESENIA: 
 

K bodu č.2  - Materiály odboru právneho a správy majetku – 
A)  Obecné byty – informatívna správa BC. Mária Fábiánová    

Uznesenie č. 1/04/2011:: Komisia na základe stavu pohľadávok na nájomnom a službách spojených 
s bývaním odporúča:  

1. uskutočniť šetrenie u nájomníkov: R.B. (nájomný byt), S.P. (nájomný byt), J.L. (byt s nižším 
štandardom), Z.L. (byt s nižším štandardom).  



2. uhradiť celý nedoplatok do 31.5.2011 u nájomníkov: Z.M. (nájomný byt), E.L. (malometrážny 
byt), I.G. (nájomný byt).  

3. uhradiť 50 % z nedoplatku do 31.5.2011 a 50 % z nedoplatku do 31.12.2011 u nájomníkov: 
V.B. (malometrážny byt), I.G. (byt s nižším štandardom).   

 
B)  žiadosť o prenájom garáže – Slovenský  červený kríž  US, Rožňava  

Uznesenie č. 2/04/2011 :  Komisia sťahuje materiál z rokovania a odporúča  prerokovať 
v komisii výstavby a komisii finančnej. Zároveň komisia odporúča odborné vyjadrenie 
ohľadom „menších úprav“ na predmetnej garáži, ktoré sú v uvádzaných v materiáloch.  
 
 
K bodu č.3.:    Prerokovávanie bytovej agendy   
 

1. Plnenie uznesení zo dňa 14. a 15.3.2011 
Uznesenie č. 3/04/11: Komisia konštatuje, že uznesenia boli plnené  v súlade s odporúčaním 
komisie. Zároveň komisia ruší uznesenie č. 5/03/2011.  
 

2. Malometrážne byty:  
a) Voľné byty  
garsónka Jovická 62, IV. poschodie (po Finkeiovi)  
1-izbový byt, Jovická 60, III. poschodie (po Šoltésovej, odišla do zariadenia pre seniorov)  
Uznesenie č. 4/04/11: Komisia odporúča voľné byty prideľovať v zmysle odporučeného 
poradovníka.  
 
b) Nové žiadosti  
4882/11 Eugen Milko   
Uznesenie č. 5/04/11: Komisia neodporúča pridelenie malometrážneho bytu.  
 
5894/11 Tibor Czompel   
Uznesenie č. 6/04/11: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka žiadateľov.  
 
22601/11  Vojtech Tóth     
Uznesenie č. 7/04/11: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka žiadateľov.  
 
 1895/11 Ladislav Bartaluzzi     
Uznesenie č. 8/04/11: Komisia neodporúča pridelenie malometrážneho bytu.  
 
c) Odporučený poradovník:  
Uznesenie č. 9/04/11: Komisia odporúča nasledovný poradovník náhradníkov na pridelenie 
malometrážneho bytu.  
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 4426/10 Jolana Lindáková zo zdravotných dôvodov odmietla ponúknutú 

garsónku  
2. 4223/10 Anna Sláviková   
3. 5332/10 Mikuláš Bodnár  
4. 4323/10 Štefan Boldi nájomca garsónky, žiada výmenu na vyššie 

posch. 
5. 886/11 Eva Tóthová  nájomníčka 1-izb.bytu, žiada výmenu na nižšie 

posch. 
6. 5894/11 Z.č Tibor Czompel  
7. 22601/11 Z.č Vojtech Tóth   



3. Byty s nižším štandardom   
a) Nové žiadosti   
1745/11 Ladislav Danko  
Uznesenie č. 10/04/11: Komisia neodporúča pridelenie bytu s nižším štandardom.  
 
1969/11 Diana Gonová    
Uznesenie č. 11/04/11: Komisia neodporúča pridelenie bytu s nižším štandardom.  
 
b) Iné žiadosti  
23670/11  anonym  
Žiadosť o riešenie bytovej politiky pre osamelé matky s deťmi, starých osamelých ľudí 
s pomocou európskych fondov.  
Uznesenie č. 12/04/11: Komisia berie žiadosť na vedomie.  
 
 
c) Poradovník náhradníkov  
Poradovník náhradníkov, odporučený v marci 2011:    
 

pč Č.spisu Meno a priezvisko 
1.  1470/11 Ildikó Lányiová  
 
 

4.) Byty  - Šafárikova č. 101 
a) pracovný poradovník náhradníkov, odporučený v auguste 2010:   

pč č. spisu Meno a priezvisko 
1.  3434/10 Regina Benöová 

 
 
   5.) Nájomné byty – DRUŽBA  a  NADABULA 
a) Prehodnotenie žiadosti  
2043/11 Mária Lukáčová  (evidovaná v poradovníku pod číslom spisu 1134/10) 
Uznesenie č. 13/04/11: Komisia odporúča zohľadniť zmenu v pomeroch žiadateľky 
a v poradovníku zaradiť žiadosť podľa schválených kritérií.     
 
b)  Nové žiadosti  
 

č.spisu meno a priezvisko izbový bytom 
vRV 

práca v 
RV 

1459/11 Ladislav Csupori 1 áno  

1608/11 Juraj Mikolaj 2 áno  

1609/11 Peter Matiačšik 2 nie 
vyzvaný 
na dopln. 

1689/11** Jana Drábiková 2 áno  

1691/11 Michaela Burdigová 2-3 nie nie 

1700/11 Ivana Gazdíková  1 áno  

1792/11 Denisa Jevošová  2 áno  

1869/11 Renáta Ducková  2 nie 
vyzvaná 
na dopln. 

1894/11 Štefan Csík  2 áno   

1990/11 Ján Bartók, Bc.  1 nie nie 

1991/11 Zuzana Jenčopaľová 3 áno  
 
**pozn. vlastníčka bytu 



  

Uznesenie č. 14/04/11: Komisia odporúča zaradiť žiadateľov do poradovníka náhradníkov 
podľa schválených kritérií. V prípade, že Ladislav Csupori doplní žiadosť o potrebné 
potvrdenie od lekára, prehodnotí jeho žiadosť opätovne.  
 
b)  Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Rožňava o podmienkach 
prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených 
s podporou štátu 
 
Platné ustanovenie § 3 ods. 1, písm. b)  
 

1. Nájomná zmluva sa uzavrie so žiadateľom podľa schváleného poradovníka za 
nasledovných podmienok:  

 
b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne, sa po odrátaní nájomného musí minimálne  rovnať 
životnému minimu. Mesačný príjem sa pritom vypočíta z príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu 
mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. 
Uvedená podmienka minimálneho príjmu sa nevzťahuje na občanov, ktorí sú 
nájomníci, resp. budúci nájomníci v bezbariérových bytoch a sú osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, t.j. ide o občana so zdravotným 
postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 Výnosu.  

 
Nájomné zahŕňa splátku úveru, ktorú musí mesto platiť, fond opráv (0,10 € (3 Sk) na 1 m2) , 
režijné náklady (studená voda, 0,70 € (20 Sk) na 1 m2). Okrem toho nájomca uhrádza náklady 
na elektrinu a plyn (kúrenie je zabezpečované kotlom na plyn samostatne v každom byte).   
 
Návrh na zmenu ustanovenia § 3 ods. 1, písm. b)  
 

1. Nájomná zmluva sa uzavrie so žiadateľom podľa schváleného poradovníka za 
nasledovných podmienok:  

 
b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne, sa po odrátaní nájomného musí minimálne  rovnať 
minimálne 1,1 násobku životnému minimu. Mesačný príjem sa pritom 
vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto 
príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. 
Uvedená podmienka minimálneho príjmu sa nevzťahuje na občanov, ktorí sú 
nájomníci, resp. budúci nájomníci v bezbariérových bytoch a sú osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, t.j. ide o občana so zdravotným 
postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 Výnosu.  

 
 
Odôvodnenie :  
Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na byty Družba V.-VII. boli prideľované v októbri – 
novembri 2009. V súčasnosti budúci nájomníci predkladajú príjem za rok predchádzajúci. 
Nakoľko niekoľko budúcich nájomcov nespĺňa podmienku minimálneho príjmu podľa 
terajšieho znenia VZN (okrem jedného prípadu zatiaľ, ide o občanov s maloletými deťmi), je 
potrebné v prípade, že im chceme vyjsť v ústrety, aby nemuseli naďalej žiť v neistých 
podmienkach v prenájme, resp. s rodičmi, zmeniť VZN.   



 
Príklad v súčasnosti:  
rodina s 2 maloletými deťmi – 3 izbový byt  
minimálny príjem = životné minimum  + nájomné = (185,38+129,31+84,61+84,61)+219,25= 
483,91+219,25=703,16 € 
 
Príklad po zmene  
rodina s 2 maloletými deťmi – bez ohľadu na veľkosť bytu  
minimálny príjem = životné minimum  * 1,1= (185,38+129,31+84,61+84,61)*1,1= 
483,91*1,1=532,301 €. 
 
Uznesenie č.15/04/11: Komisia odporúča schváliť zmenu VZN mesta  Rožňava 
o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava 
postavených s podporou štátu podľa návrhu.  
 
     
K bodu č.4. :    Prerokovávanie sociálnej agendy:  
 

a) – plnenie uznesení,  
Uznesenie č.16 /04/2011 :  Komisia berie na vedomie  správu  o plnení uznesení  komisie.   
Ďalej komisia odporúča na  základe návrhu PaedDr. Viktora Baláža   schváliť položku 
na dotácie pre sociálne organizácie 1.000€ a tým, že po odporúčaní  dotácie sociálnou 
komisiou  odbor školstva  uzavrie dohodu o poskytnutí dotácie a rieši ďalšie písomnosti 
v súlade s VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta.  

 
b) žiadosti o výpomoc  - 

-  Rudolf Boldi,   
Uznesenie č.17/04/2011: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi. Ďalej komisia odporúča odstúpiť žiadosť na odbor výstavby....  (p.Katrenics)  
 
- Angela Rézmuvešová,   
 Uznesenie č.18/04/2011:Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi. 
 
K bodu č.5.:  Informatívne správy   
 
          A)   Záznam z rokovania pracovnej skupiny, vytvorenej na komplexné prehodnotenie 
možnosti využitia priestorov zo dňa 28.03.2011 

Uznesenie č.19/04/2011: Komisia berie na vedomie záznam z rokovania pracovnej 
skupiny, vytvorenej na komplexné prehodnotenie možnosti využitia priestorov zo 
dňa 28.03.2011 a stotožňuje sa so záverom č-1-6 pracovnej skupiny.  V bod  2.,3  
odporúča komisia prehodnotiť po 30.04.2011.   Vypracovanie koncepcie bude 
navrhnuté v súlade s výzvou Úradu vlády.  

„Záver :   Pracovná skupina sa uzniesla na nasledovných uzneseniach, ktoré 
odporúča komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej:   
1. odporúča zrušiť výberové konanie na vedúceho / vedúcu Rómskeho klubu 
2. odporúča spracovať koncepciu využívania budovy na Ul. krátka č. 30 so 

zámerom vytvorenia Centra sociálnej pomoci.   



3. odporúča vytvorenie pracovnej skupiny z pracovnej skupiny na spracovanie 
koncepcie uvedenej v bode 2. v zložení: p. Šeďová, p.Mešťanová, p. Kováč, p. 
Tomášiková a p. Hencelová, ktorá bude zároveň aj kontaktnou osobou.  

4. neodporúča prenajímanie priestorov Rómskeho klubu na súkromné účely 
(rodinné oslavy a pod.)  

5. v prípade, že niekto prejaví záujem vyvíjať aktivity v priestoroch Rómskeho 
klubu do doby vyriešenia využívania celého objektu,  odporúča žiadosti predložiť 
na rokovanie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ. Technické služby 
zabezpečia v zmysle uznesenia komisie otvorenie a zatvorenie priestorov.  

6. odporúča osloviť občianske združenia, aby predložili návrh na činnosť 
v priestoroch Rómskeho klubu„ 

 
B)  Odpoveď  odboru právneho... – možnosť odpracovania dlhov  

Uznesenie č.20/04/2011: Komisia berie na vedomie správu a bude ďalej hľadať 
možnosti riešenia tejto problematiky. 
 

C) Diecézna charita Rožňava – projekt distribúcie časopisu Cesta 
Uznesenie č.21/04/2011: Komisia berie správu na vedomie a podporuje túto 
myšlienku.  
 

D) Vývoj neospravedlnených hodín detí v IOP od 2008 (november) do februára 
2011 

Uznesenie č.22/04/2011: Komisia  berie na vedomie správu a konštatuje pozitívny 
trend. 

 
K bodu č.6.:   Rôzne  -  
 
a) Návrh – sociálnych terénnych pracovníkov  
Uznesenie č.23 /04/2011 :    Komisia  prehodnotí požiadavku po 30.04.2011, resp. po 
vypracovaní koncepcie využitia  priestorov na Krátkej č.30.  
 
b) Žiadosť o podporu pri realizácii projektu –  ZŠ Zlatá  
Uznesenie č.24/04/2011 :    Komisia  odporúča, aby zaujala stanovisko komisie 
vzdelávania, kultúry,  mládeže a športu MZ v Rožňave.  
 
c) SOHaP – návrh soc. pracovníkov na zatvorenie strediska počas Veľkonočných  
sviatkov  (od 22.4. do 25.4.2011) 
Uznesenie č.25 /04/2011 :    Komisia  súhlasí s návrhom. 
   
d) návrh odboru sociálnych vecí a bytovej politiky  - využitie priestorov Rómskeho klubu. 
Uznesenie č.26 /04/2011 :    Komisia  sa bude zaoberať s návrhom  odboru po 
30.04.2011 (viď uznesenia č. 19.,23) 
 
e) Návrh na deratizáciu  dolných priestorov  na Krátkej č.30  - cca 200€  

(práčovňa, sprchy,  kancelárie,  priestory prechodnej nocľahárne) 
Uznesenie č.27/04/2011 :    Komisia  konštatuje potrebu deratizácie  v používaných 
priestorov Rómskeho klubu za cca 300€.  Zároveň komisia odporúča zabezpečenie 
odstránenia  cudzieho majetku a nadbytočného nábytku  z dôvodu umožnenia 
dôkladnej deratizácie priestorov. 
  



f) Ponuka na  vypracovanie návrhu komunitného  plánu soc. služieb   
Uznesenie č.28/04/2011: a) Komisia  odporúča členom komisie dôkladne sa 
oboznámiť s problematikou vypracovania komunitného plánu soc. služieb.   
a zváženie zostavy pracovnej skupiny na jeho vypracovanie na najbližšie zasadnutie 
komisie.  Prípadné podnety je potrebné zaslať tajomníkovi komisie v dostatočnom 
predstihu z dôvodu spracovania na najbližšie zasadnutie komisie.  
   
g) Podanie – riešenie problému v komunitách Rómov  
Uznesenie č.29/04/2011 : Komisia  berie podanie na vedomie. 
 
h) Žiadosť o finančnú podporu pre zorganizovanie dobrovoľníkov pri príležitosti  
Európskeho roka dobrovoľníkov 2011 – Dobrovoľnícka skupina Srdiečko -   (nie sú 
právny subjekt, OZ)  - príloha č.17 
Uznesenie č.30/04/2011:Komisia  oceňuje  činnosť dobrovoľníckej skupiny 
a konštatuje, že nie sú registrovaní ako OZ.  Komisia ďalej odporúča   riešiť žiadosť 
prostredníctvom komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri MZ v Rožňave 
po doplnení požadovanými tlačivami na poskytnutie dotácie. 

 
i.)  Miesto pod slnkom n.o. – Žiadosť o jednodňový prenájom priestorov na 
zorganizovanie aktivity: „Výstava kompenzačných pomôcok a zdravotných potrieb“ 
Uznesenie č.31/04/2011 :    Komisia odporúča aby mesto bolo spoluorganizátorom  pri 
zabezpečovaní výstavy t.j. :  

- bezplatné (resp. s súlade s platným VZN)  prenajatie priestorov na zabezpečenie 
výstavy ako aj zabezpečenie propagácie dostupnými médiami  mesta (teletext, 
internetová stránka mesta).     

  
 
Predseda komisie poďakoval členom za účasť. 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

 
 
 
Spracoval: Borošš  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


