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

zo dňa 15.06.2011  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           
 
1. Otvorenie  
2. Požiadavka na návrh na doplnenie PHaSR na r. 2011-2014 komisiou – Ing. Petruchová  
3. Prerokovávanie bytovej agendy 
4. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení   
5. Žiadosť o dotácie pre soc. organizácie 
6. Rôzne 

a. záznam zo šetrenia v sociálnych bytoch na Rožňavskej Bani  - 16.05.2011  
b. žiadosť o podporu projektu na pomoc pre onkologicky choré deti – Na bicykli 

deťom 
c. Pozvánka na pracovný seminár k problematike riešenia znevýhodnených 

a sociálne ohrozených skupín obyvateľov v regióne mesta Rožňava  
d. Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 

a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  
7. Diskusia  
8. Záver  

 
 
1. Otvorenie  
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
2. Požiadavka na návrh na doplnenie PHaSR na r. 2011-2014 komisiou – 
Ing. Petruchová  
Predseda komisie vyzval členov, aby v termíne do 24.6.-25.6.2011 predložili aktualizáciu 
PHSR s konkrétnymi úlohami a aktivitami. Navrhol vypustenie tých aktivít, ktoré neboli 
realizované a ktoré ani z finančných dôvodov sa nerealizovali (napr. mediálna kampaň 
a krízové centrum) a doplnenie PHSR o vypracovanie komunitného plánu.  
P. Kovács sa informoval o činnostiach v Zóne M.  
Uznesenie č. 1/06/2011: Komisia odporúča, aby členovia komisie predložili do 24.-
25.6.2011 aktualizáciu  PHSR s konkrétnymi úlohami a aktivitami na roky 2011 – 2013.   
 
3. Prerokovávanie bytovej agendy 
 
3.1 Plnenie uznesenia č. 2/04/2011 zo dňa 13.4.2011 
 

Uznesenie č. 2/06/2011: Komisia vyraďuje zo zoznamu nájomníkov (u ktorých evidujeme 
nedoplatky na nájomnom a službách spojených s bývaním nad 500 €) tých, ktorí 
uhradili celý nedoplatok (S.P., I.G.). Ďalej odporúča:  
a) sledovať splácanie nedoplatkov u R.B. (nájomný byt Družba), Z.L. (rodinný dom), 
E.L. (malometrážny byt), V.B. (malometrážny byt), I.G. (byt s nižším štandardom) 
s tým, že všetky nedoplatky na nájomnom a službách spojených s bývaním je potrebné 
uhradiť do 31.12.2011.  



b) riešiť v zmysle platných právnych predpisov výpoveď z nájmu bytu u neplatičov, 
ktorí nedodržali uznesenie komisie a neprejavili snahu riešiť svoje nedoplatky, a to J.L. 
(byt s nižším štandardom), Z.M. (nájomný byt Družba).  
 

Uznesenie č. 3/06/2011: Komisia odporúča po uvoľnení bytu s nižším štandardom na 
Rožňavskej Bani (po J.L.) tento byt dočasne využiť ako vysunuté pracovisko pre 
sociálnych pracovníkov, ako odporúčala už v uznesení č. 2/05/2011. Vysunuté 
pracovisko bude zamerané na edukačnú, výchovnú a sociálnu prácu v danej lokalite.  
 
3.2. Malometrážne byty  
 

Uznesenie č. 4/06/2011: Komisia vyraďuje z poradovníka p. M. Bodnára, ktorému bola 
pridelená garsónka, Jovická 62 a p. A. Slávikovú, ktorej bol pridelený 1-izbový byt, 
Jovická 60. Ďalej odporúča nasledovný poradovník náhradníkov:  
   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 4426/10 Jolana Lindáková zo zdravotných dôvodov odmietla ponúknutú 

garsónku  
2. 4323/10 Štefan Boldi nájomca garsónky, žiada výmenu na vyššie posch. 
3. 886/11 Eva Tóthová  nájomníčka 1-izb.bytu, žiada výmenu na nižšie 

posch. 
4. 5894/11 Z.č Tibor Czompel  
5. 22601/11 Z.č Vojtech Tóth   
 
Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu  
2827/11 Elena Dongóová 
Uznesenie č. 5/06/2011: Komisia jednohlasne neodporúča pridelenie malometrážneho 
bytu.  
 
 

3.3. Byty s nižším štandardom   
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v marci 2011  
 

pč Č.spisu Meno a priezvisko 
1.  1470/2011 Ildikó Lányiová  

 
 

2934/11 Júlia Budíková  - žiada o pridelenie bytu s nižším štandardom  
Uznesenie č. 6/06/2011: Komisia jednohlasne odporúča žiadateľke aktualizovať si 
žiadosť v mesiaci november 2011, nakoľko menovaná až vtedy bude mať trvalé bydlisko 
v Rožňave 1 rok.  
 

2935/11 Helena Guľkášová - žiada o pridelenie bytu s nižším štandardom 
Uznesenie č. 7/06/2011: Komisia jednohlasne neodporúča pridelenie bytu.  
 
Iné žiadosti:  
2718/2011  Tibor Gažík - žiada o prechod nájmu bytu na svoju družku 
Uznesenie č. 8/06/2011: Komisia jednohlasne neodporúča prechod nájmu bytu.  
 

2901/2011  Iveta Guľkášová - žiada o prehodnotenie uznesenia č. 2/04/2011  
Uznesenie č. 9/06/2011: Komisia jednohlasne odporúča splátkový kalendár na úhradu 
nedoplatkov mesačne po 80 € popri bežnom nájomnom. Celý nedoplatok odporúča 
uhradiť do 31.12.2011.  
 
3.4. Byty  - Šafárikova č. 101 



Poradovník náhradníkov, odporučený v auguste 2010:   
pč č.spisu  Meno a priezvisko 
1.  3434/2010 Regina Benöová 

 

Nové žiadosti  - žiadne 
3.5. Nájomné byty – DRUŽBA  a  NADABULA 
 

a) Výpovede z nájmu bytu  
2789/11 (31.5.2011) Ružena Machová, nájomníčka 2-izb. bytu Družba IV.  
2830/11 (31.5.2011) Rozália Jablonovská, nájomníčka 1-izb. bezbariérového bytu Družba IV. 
28066/11 (6.6.2011) Martina Emery, nájomníčka 3-izbového bytu Družba III.  
 
Uznesenie č. 10/06/2011: Komisia odporúča prideliť uvoľnené byty podľa schváleného 
poradovníka s tým, že bezbariérový byt sa pridelí žiadateľke, ktorá spĺňa podmienku 
pridelenia bezbariérového bytu (na 1. mieste v poradovníku náhradníkov na 1-izbový 
byt).  
 
b) Podporné stanoviská:   
- Člen komisie Mgr.Baláž odporučil kladne riešiť podporné stanovisko pre J.V. a L.J. . 
Predseda komisie dal za návrh p. Baláža osobitne hlasovať: 3 hlasovali  za návrh a 3 hlasovali 
proti.  Predseda konštatoval, že nakoľko za návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina, návrh 
neprešiel. 
- člen komisie Mgr. R. Kovács odporučil kladne riešiť podporné stanovisko pre R.Ó. Predseda 
komisia komisie dal za návrh p. Kovácsa osobitne hlasovať. 1 hlasoval  za návrh a 1 hlasoval 
proti,  4 sa zdržali hlasovania. Predseda konštatoval, že  nakoľko za návrh nehlasovala 
nadpolovičná väčšina, návrh neprešiel. 
 
1) PLY SPO Rožňava  
– žiadosť Jána Völgyiho (v poradovníku 66. miesto – 2izbový byt)  
 
2) Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., Rožňava - Huta 
– žiadosť Lukáša Jakobeja (v poradovníku 41. miesto–2izbový byt a 35. miesto–3izbový byt)  
 
3A) Empress s.r.o. Rožňava  
3B) DOMKA, združenie saleziánskej mládeže Rožňava  
- žiadosť Radky Óváryovej (nová žiadosť)  
 
4) Empress s.r.o. Rožňava  
- žiadosť Alici Koštial Jánosdeák (nová žiadosť)  
 
Uznesenie č. 11/06/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľov do poradovníka 
náhradníkov podľa schválených kritérií bez toho, aby sa brali v úvahu podporné 
stanoviská.  
 
c) Iné žiadosti   
 
26410/11 Ladislav Csupori doplnil svoju žiadosť o pridelenie bezbariérového bytu  
Uznesenie č. 12/06/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka 
náhradníkov podľa schválených kritérií, nakoľko lekár nepotvrdil zdravotné 
postihnutie podľa prílohy Výnosu.  



(2 členovia komisie hlasovali za pridelenie a 4 sa zdržali hlasovania.  Predseda konštatoval, že  
nakoľko za návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina, návrh neprešiel). 
 
27666/11 Marek Kuchár , nájomca bytu Družba II.. Žiada o spoločný nájom so svojou 
družkou.  
Uznesenie č. 13/06/2011: Komisia jednohlasne odporúča vyhovieť žiadateľovi.  
 
27020/11 Karol Králik , Betliarska 18 – stiahol žiadosť o pridelenie bytu Družba (aj 
malometrážneho) 
Uznesenie č. 14/06/2011: Komisia odporúča vyradiť žiadateľa z poradovníka 
náhradníkov.  
 
7788/11 Eva Váradyová, Okružná 34 – stiahla žiadosť o výmenu 1-izb. bytu za 1-izb. byt  
Uznesenie č. 15/06/2011: Komisia odporúča vyradiť žiadateľku z poradovníka 
náhradníkov 
 
d)  NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABUL A   
 

č.spisu meno a priezvisko izbový  

2399/11 Alica Koštial Jánosdeák 3 RV 

2446/11 Michal Potočný 2 Nadabula 

2510/11 Vojtech Kulik 1 RV 

2548/11 Janka Kohuláková 2 RV 

2549/11 Hajnalka Mujzerová 3 až 2 RV 

2584/11 Radka Óvaryová 3 RV 

2585/11 Silvia Csontosová 2 RV 

2607/11 Jana Polyáková 3 RV 

2608/11 MVDr. Maroš Kanaba 1 RV 

2650/11 Tibor Zakhar ml. 1 RV 

2760/11 Andrea Gehová 2 RV 

2815/11 Miroslav Valent 2 RV 

2847/11 Ladislav Ferko 2 RV 

2850/11 Jaroslav Tóth 3 RV 

2933/11 Anna Esztergályosová 1 RV 

 
Uznesenie č. 16/06/2011: Komisia jednohlasne odporúča zaradiť do poradovníka 
náhradníkov podľa schválených kritérií. V prípade doloženia dokladov u tých, ktorým 
chýba v žiadosti potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pracovného pomeru v Rožňave 
zohľadniť túto skutočnosť podľa kritérií.     
 
 
4. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení 
 
4.1. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi a ďalšej 
sociálnej pomoci   
 
Nové žiadosti o pomoc:  
2582/2011 O. I.  
Uznesenie č. 17/06/2011: Komisia jednohlasne neodporúča poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi.  
  



Spôsob prerokovania 
JÚN 2011 

počet žiadostí z toho kladne riešené výška sociálnej pomoci 

mimoriadne priznané 0 0 0 
prerokované v komisii  1 0 0 
 
4.2. Kontrola uznesení komisie za mesiac máj.: 
Uzn. č.1 – na vedomie rozpočet mesta k 31.03.2011  - požiadavka Mgr. M. Šeďovej – informácia 
predložená členom komisie.  
Uzn. č. 2 – na vedomie – požiadať správu od MP a pozvať náčelníka MP na najbližšie zasadnutie 
Informácie:  výpis z komisie odstúpený na MP a osobne konzultované s náčelníkom MP.  Požadovaný 
materiál osobne  prednesie na najbližšom zasadnutí komisie dňa 15.06.2011. 
Uzn. č.3 – na vedomie správa  o plnení uznesení bytovej agendy 
Uzn. č.4 - 8  riešené v súlade s uznesením komisie 
Uzn. č.9 - riešené v súlade s uznesením komisie – vyzvaná na doplnenie podania / odborné stanovisko 
lekára – prevzala výzvu dňa 25.05.2011 
Uzn. č.10 – na vedomie 
Uzn. č.11 – na vedomie – kontrola uznesení a prehodnotenie plnení  
Uzn. č.12 – žiadosti soc. organizácií  do komisie  
Uzn. č.13 – do komisie kultúry  
Uzn. č.14 – PHSR – komisia konštatovala, že platnosť uznesenia trvá  
Uzn. č.15 – Odbor sociálny.. ku dňu 06.06.2011 neobdržal predmetnú informačnú správu od Mgr. 
Hencelovej a na základe informácií od tajomníčky finančnej komisii predmetná správa nebola 
odstúpená  ani na zasadnutie komisie (dňa 16.05.2011). Na neformálne stretnutie poslancov 
(23.05.2011) správa nebola predložená 
Uzn. č.16 – odstúpené do finančnej komisie  
Uzn. č.17-  Návrh na vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb bol predložený na 
rokovanie MZ dňa 13.6.2011. MZ materiál prerokuje na pokračovaní zasadnutia.  
 
K plneniu uznesenia č. 2/05/2011 informoval náčelník Mestskej polície v Rožňave 
o problémoch na Rožňavskej Bani, kamerovom systéme aj o opatreniach, ktoré sa vykonali 
v súvislosti so sťažnosťou občanov tejto m.č.  
 
Uznesenie č. 18/06/2011: Komisia berie správu náčelníka MP na vedomie a odporúča 
vykonávať mestskými policajtmi denné hliadky a kontroly v tejto m.č.  
 
Uznesenie č. 19/06/2011: Komisia odporúča doplniť dôvodovú správu v materiáli, ktorý 
je predložený na rokovanie MZ – „Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) – návrh 
na vypracovanie“  o materiál Mgr. Hencelovej.  
 
 
5. Žiadosť o dotácie pre soc. organizácie 
 

Mesto poskytuje kanceláriu, ktorú využívajú:: Jednota dôchodcov, Únia nevidiacich 
a slabozrakých, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami   (bývalý štatistický úrad)  
Nájomné bolo odpustené ( pokiaľ by ako soc. organizácie platili nájomné vyšlo by to ročne 
422,91€).  
 
Mesto uhrádza poplatok za služby spojené s užívaním kancelárie  nasledovne: 

- kúrenie, voda : 558€ ročne 
- elektrika :   60€   ročne 
 
 



 
Evidované žiadosti o dotáciu: 
 
1.) 436/2011 – Zväz diabetikov Slovenska, ZO Rožňava 

(žiadajú na výdavky na zaplatenie prenajatých priestorov za účelom konania 
zdravotných prednášok .... )   

 
2.) 348/2011–Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.33,  Rožňava 
 (žiadajú na poštovné, cestovné, kancelárske potreby, vzdelávacie aktivity) 
 
Uznesenie č. 20/06/2011: Komisia odporúča, vzhľadom na to, že 13.6.2011 bola MZ 
schválená výška finančných prostriedkov na dotácie pre sociálne organizácie – 1000€,   
vyzvať sociálne organizácie na doplnenie žiadosti, t.j. aby predložili projekty zamerané 
na konkrétnu sociálnu činnosť v termíne do 30.8.2011.  
 
6. Rôzne 
 
a) záznam zo šetrenia v sociálnych bytoch na Rožňavskej Bani  - 16.05.2011  
Uznesenie č. 21/06/2011: Komisia odporúča, aby na ďalšie zasadnutie komisie bola 
predložená informácia o riešení odstránenia zistených nedostatkov.   

 
b) žiadosť o podporu projektu na pomoc pre onkologicky choré deti – Na bicykli deťom 
V zmysle VZN mesta nie je možné poskytnúť dotáciu pre subjekt, ktorý nemá sídlo na území 
mesta.  
Uznesenie č. 22/06/2011: Komisia odporúča zverejniť na internetovej stránke mesta 
informáciu o možnosti podpory projektu na pomoc pre onkologicky choré deti poslaním 
SMS v hodnote 1€.   
 
c) Spolupráca pri projekte dodávky potravín pre odkázaných občanov.  
P. Černická informovala, že  distribútorovi potravinovej pomoci odbor zaslal otázky týkajúce 
sa spolupráce pri tomto projekte. Zatiaľ odpoveď na ne nebola doručená. Otázky sa týkali 
najmä predkladania potvrdení (z ÚPSVaR a Sociálnej poisťovne), evidovania občanov, 
potrebných priestorov a pod.  
- P.Mešťanová na základe dotazu p. Černickej informovala, že počet dôchodcov poberajúcich 
dôchodok do výšky .......   nevie zistiť cez sociálnu poisťovňu. 
-P.Kónya podľa možností poskytne pomoc pri zisťovaní počtu oprávnených osôb 
evidovaných na ÚPSVaR .  
 
Uznesenie č. 23/06/2011: Komisia podporuje tento projekt a odporúča využiť túto 
pomoc. Po obdržaní bližších informácií z dostupných zdrojov ( ÚPSVaR, sociálna 
poisťovňa, organizátor)  odporúča informovanie občanov prostredníctvom dostupných 
médií (internet, KID) a zariadení mesta a poskytnúť informácie o počte odkázaných 
organizátorovi.   
 
d) Pozvánka na pracovný seminár k problematike riešenia znevýhodnených a sociálne 
ohrozených skupín obyvateľov v regióne mesta Rožňava  
P. Černická tlmočila pozvanie p. primátora pre členov komisie na tento seminár.   
Uznesenie č. 24/06/2011: Komisia konštatuje, že účasť členov na seminári dňa 24.6.2011 
je vítaná.    
 



e) Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.  
P. Kónya informoval, že koncom roka vyjde výzva na komunitné centrá.  
P. Černická doplnila, že k tejto výzve bude zrejme potrebné mať vypracovaný dokument 
Lokálnej  stratégie komplexného prístupu.  
Uznesenie č. 25/06/2011: a) Komisia odporúča propagáciu tohto projektu cez sociálnych 
pracovníkov. 
b) komisia odporúča mestu prehodnotiť možnosti predloženia žiadosti o podporu  
projektu  na oprávnené aktivity v súlade s výzvou. 
 
7. Diskusia  
 
8. Záver  
Nakoľko členovia komisie nemali otázky, návrhy v rámci diskusie, predseda komisie 
poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí s tým, že v mesiaci júl – august 2011 bude 
komisia v prípade, ak bude potrebné niečo prerokovať, najmä z dôvodu dodržania lehôt na 
vybavenie.   
 
 

 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
 predseda komisie 

 
 
Zapísal: Borošš 
 
 
 


