
Záznam zo zasadnutia Komisie sociálna,  zdravotná  a  bytová  MZ v Rožňave  
zo dňa 4.7.2011 

 
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
P r o g r a m :                                                                                             
1. Otvorenie  
2. Požiadavka na návrh na doplnenie PHaSR na r. 2011-2014 komisiou   
3. Aktivačné práce od 1.7.2011  - Mikolaj 
4. Prerokovávanie bytovej agendy  
5. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
6. Činnosť v Rómskom klube  počas letných prázdnin  -  návrh vyčlenenia finančných 

prostriedkov na zakúpenie materiálu  na krúžkovú činnosť.  
7. Rôzne 

a) plnenie úloh zo šetrenia na Rožňavskej Bani  
b) Potravinová pomoc - informácia  
c) Projekt - Komunitné centrum 

8.   a) Záznam z rokovania pracovnej skupiny ustanovenej komisiou  
b) Návrh harmonogramu činností tvorby KPSS – Mgr. Renáta Hencelová 
c) Materiál objasňujúci Východiská problematiky budovania medzi- sektorových 
partnerstiev (podklad ku KPSS)  

9. Diskusia 
10.Záver  
 
1.Otvorenie  
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
2.Požiadavka na návrh na doplnenie PHaSR na r. 2011-2014   
Uznesenie č. 1/07/2011: Komisia odporúča doplniť do PHaSR vypracovanie Komunitného 
plánu sociálnych služieb a Dokumentu Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 
 
3.Aktivačné práce od 1.7.2011  - Mikolaj  
Uznesenie č. 2/07/2011: Komisia berie správu o aktivačných prácach na vedomie a odporúča 
predložiť prerozdelenie pracovníkov na aktivačnú činnosť podľa požiadaviek organizácií a 
náplň ich činnosti. Termín: do 15.7.2011. 
 
4.Prerokovávanie bytovej agendy : 
 
Plnenie uznesení zo dňa 15.6.2011:  
Uznesenie č. 3/07/2011:  
a) k uzneseniu č. 2/06/2011: Komisia neodporúča obnovenie dodatku k nájomnej zmluve 
v ďalšom mesiaci v prípade, že výška  nedoplatkov na nájomnom a službách spojených 
s bývaním sa u nájomníka zvýši.  
b) k uzneseniu č. 10/06/2011: Komisia odporúča naďalej evidovať žiadateľku, Annu   
Rudinskú, na pridelenie 1-izbového bezbariérového bytu.  
 
 
 
 



4.1. Malometrážne byty  
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v júni 2011:   
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   
 
Voľné byty - 1-izbový byt, Jovická 54, IV. poschodie   
Uznesenie č. 4/07/2011: Komisia odporúča pri pridelení voľných malometrážnych bytov 
postupovať podľa poradovníka náhradníkov, odporučeného v júni 2011.  
 
Žiadosť o výmenu bytu – Katarína Račková  
Uznesenie č. 5/07/2011: Komisia neodporúča výmenu bytu. Komisia ďalej neodporúča 
predĺženie nájomnej zmluvy v prípade, že u nájomníčky bude mesto evidovať pohľadávky.  
 
4.2. Byty s nižším štandardom 
 
Žiadosť o pridelenie bytu – Alžbeta Polyáková  
Uznesenie č. 6/07/2011: Komisia odporúča sledovať splácanie nedoplatkov voči mestu.  
 
Žiadosť o pridelenie bytu – Monika Czetöová   
Uznesenie č. 7/07/2011: Komisia vzhľadom na to, že žiadosť bola predložená v deň konania 
komisie, odporúča žiadosť skompletizovať, vysvetliť bytové možnosti mesta a potom 
prerokovať na najbližšom zasadnutí.   
 
Žiadosť o prihlásenie sa ako spolubývajúci k rodičom – Marián Landori  
Uznesenie č. 8/07/2011: Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti.   
 
4.3. Nájomné byty – Družba a Nadabula  
 
Výpovede z nájmu bytu – Zita Miturová, Peter Katrenič  
 Uznesenie č. 9/07/2011: Komisia odporúča uvoľnené byty ponúknuť žiadateľom podľa 
schváleného poradovníka v júli 2011.    
 
Výmena bytu na nižšie poschodie – Eva Zatrochová  
Uznesenie č. 10/07/2011: Komisia odporúča vyhovieť žiadosti.   
 
Podporné stanoviská – prehodnotenie  
Uznesenie č. 11/07/2011: Komisia trvá na svojich uzneseniach z februára 2011 až júna 2011 
s tým, že žiadosť Evy Kissovej evidovať v poradovníku náhradníkov na 3-izbové byty podľa 
schválených kritérií a na 2-izbové byty na 1. mieste prihliadajúc na podporné stanovisko.    
Ďalej odporúča písomne vyzvať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave a 
združenia saleziánskej mládeže DOMKA, aby bližšie špecifikovali podporné stanoviská.  
 
 
 
 
 



Podporné stanoviská – nové  
3074/11 MUDr. Ivana Ivanová (žiadosť o 2-izbový byt)  
Podporné stanovisko: NsP sv. Barbory Rožňava, a.s..  
Uznesenie č. 12/07/2011: Komisia neodporúča uprednostniť žiadateľku v poradovníku na 2-
izbový byt. Odporúča jej ponúknuť 1-izbový byt a v prípade záujmu zaradiť žiadosť podľa 
schválených kritérií.  
 
2142/11 Ing. Martin Faško, PhD. (žiadosť o 1-izbový byt).  
Podporné stanovisko: VVS, a.s. Rožňava.  
Uznesenie č. 13/07/2011: Komisia neodporúča uprednostniť žiadateľa v poradovníku. 
Odporúča zaradiť žiadosť do poradovníka podľa kritérií.  
 
Uznesenie č. 14/07/2011: Komisia odporúča, aby odbor právny dal stanovisko, či podporné 
stanoviská sú v súlade s platnou legislatívou. Termín: do najbližšieho zasadnutia komisie. 
 
Nové žiadosti o pridelenie bytu:  
č.spisu meno a priezvisko izbový 

3051/11 Mária Szanyiová 1 

3073/11 Oľga Ferková    2 

3074/11 Ivana Ivanová, MUDr. 2 

3130/11  Magdaléna Liptáková 2 

3245/11 Diana Csontosová 2 

3247/11 Rozália Boldiová 2 

3298/11 Mária Laura Dekanová 2 

 
Uznesenie č. 15/07/2011: Komisia odporúča zaradiť nové žiadosti o pridelenie bytu podľa 
kritérií okrem žiadosti p. Csontosovej, ktorú je potrebné ešte doplniť.  
 
Voľné byty – Družba I.-VII.  
Uznesenie č. 16/07/2011: Komisia odporúča voľné byty ponúknuť náhradníkom podľa 
schváleného poradovníka v júli 2011.  Komisia odporúča ponúknuť pridelenie bezbariérových 
bytov pre žiadateľov, ktorí sú nájomníci malometrážnych bytov.  
 
5.Prerokovávanie sociálnej agendy   
Nové žiadosti  
Uznesenie č. 17/07/2011: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi pre žiadateľov evidovaných pod číslom 3008/2011 a 3321/2011.  
 
6.Činnosť v priestoroch na Krátkej č. 30 počas letných prázdnin  -  návrh vyčlenenia 
finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu  na krúžkovú činnosť. 
Uznesenie č. 18/07/2011: Komisia odporúča vyčleniť 100 € na krúžkovú činnosť pre deti 
v priestoroch na Krátkej č. 30 počas letných prázdnin. Komisia ďalej žiada predložiť 
vyhodnotenie  aktivít počas letných prázdnin (aká činnosť, koľko detí zapojených).  Komisia 
ďalej žiada informáciu o projekte, ktorý bol schválený na aktivity v priestoroch na Krátkej č. 
30 vo výške 4.000€. Termín: na najbližšie zasadanie.  
 
 
 
 
 



 
7. Rôzne  
a) Plnenie úloh zo šetrenia na Rožňavskej Bani. Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne. 
b) Potravinová pomoc   
Uznesenie č. 19/07/2011: Komisia berie na vedomie a odporúča informovať o potravinovej 
pomoci dôchodcov aj prostredníctvom Denného centra (klub dôchodcov) a oznamom 
v malometrážnych bytoch.  
c) Projekt pre rómske komunity na aktivity: komunitné centrum alebo technická vybavenosť 
Uznesenie č. 20/07/2011: Komisia odporúča využiť možnosť výzvy na oživenie technickej 
vybavenosti strediska osobnej hygieny a práčovne na území mesta.  
 
8. a) Záznam z rokovania pracovnej skupiny ustanovenej komisiou  
Uznesenie č. 21/07/2011: Komisia odporúča zistiť skutkový stav k bodom z rokovania zo dňa 
22.6.2011 do najbližšieho zasadnutia.   
 
8. b) Návrh harmonogramu činností tvorby KPSS – Mgr. Renáta Hencelová 
Uznesenie č. 22/07/2011:  Komisia berie návrh na vedomie a odporúča, aby koordinátori 
zabezpečili oslovenie subjektov, ktoré by mali participovať na tvorbe komunitného plánu. 
Termín: mesiac júl 2011  
 
8.c) Materiál objasňujúci Východiská problematiky budovania medzi-sektorových 
partnerstiev (podklad ku KPSS).  
 
9. Diskusia   
Uznesenie č. 23/07/2011: Komisia odporúča, aby záznamy z komisií boli písane vo forme – 
viď zápisnicu z finančnej komisie.   
 
 
 
 
 

 
Mgr.  Dionýz Kemény   

 predseda komisie 
 
 
Zapísala: Ľudmila Černická  
 
 
 


