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

zo dňa 12.09.2011  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   

Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           
 
1. Otvorenie  
2. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2011 – Ing. Leskovjanská 
3. Návrh na doplnenie PHaSR na r. 2011-2014 – Ing. Petruchová  
4. Prerokovávanie bytovej agendy 
5. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení   
6. Činnosť na Krátkej č 30 (Rómsky klub)  

a. Využívanie priestorov na Krátkej č. 30 – správa sociálnych pracovníkov  
b. Žiadosť sociálnych pracovníkov o využívanie priestorov na Krátkej č. 30 
c. Priebežné informácie o priebehu úspešného projektu „Tvorivé dielne rómskeho 

klubu) – plagát, resp. viď 6a) a 8a)  
d. Podanie projektu – Komunitné centrum Rómov – projekt zaslaný  
e. Správa o Stredisku osobnej hygieny a práčovne, Krátka č. 30  

7. Žiadosti sociálnych organizácií o poskytnutie dotácie – projekty 
8. Rôzne  

a. Pracoviská terénnej sociálnej práce – správa 
b. Potravinová pomoc – informácia  
c. Aktivačné práce od 1.7.2011 – Mikolaj  
d. Poslanecký návrh p. Pavla Burdigu – organizovanie Dní mesta 2012 
e. Poslanecký návrh p. Radoslava Kovácsa – VZN o dotáciách  
f. Krízové bývanie v čase mrazov 

9. Diskusia  
10. Záver 

 
 
1. Otvorenie  
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
2. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2011 – Ing. Leskovjanská  
Uznesenie č. 1/09/2011: Komisia berie jednohlasne na vedomie plnenie rozpočtu mesta 
k 30.6.2011.  
 
3. Návrh na doplnenie PHSR - Ing. Petruchová  
Uznesenie č. 2/09/2011: Komisia v súlade s pôvodným uznesením ohľadne doplnenia PHSR 
o Komunitný plán a Dokument Lokálnej stratégie odporúča doplniť nasledovné:  

- bod 4.1.1. nahradiť opatrenie za Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) 
s časovým plánom 2011-2012 a vyňať všetky aktivity  

- bod 4.1.2 nahradiť opatrenie za  Dokument Lokálnej stratégie komplexného  prístupu 
a vyňať všetky aktivity  

- bod 4.1.3 zmeniť časový plán – 2011-2014  
- bod 4.2.1 vyňať aktivity v druhej a tretej zarážke a zmeniť časový plán – 2011-2014 
- bod 4.3.1 zmeniť časový plán – 2011-2014  
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- bod 4.4.1 vypustiť  
Poznámka: vyňaté opatrenia a aktivitu budú riešené v KPSS 

 
 

4. Prerokovanie bytovej agendy   
1. Plnenie uznesení zo dňa 4.7.2011 
Uznesenie č.3/09/2011: Komisia odporúča naďalej sledovať stav nedoplatkov a sledovať, či 
nevznikajú nové záväzky. Komisia trvá na svojom uznesení č. 9/06/2011 (všetky nedoplatky 
na nájomnom a službách spojených s bývaním je potrebné uhradiť do 31.12.2011)  
Uznesenie č.4/09/2011: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie 
Uznesenie č.5/09/2011: Komisia odporúča pripraviť návrh zmeny VZN o prideľovaní bytov 
postavených s podporou štátu v súlade s platnými právnymi predpismi (Zákon č. 443/2010) 
T:  november 
 
2. Malometrážne byty  
a) Voľné byty: dva 1-izbové malometrážne byty   
b) Nové žiadosti  
3166/11  Katarína Czompelová a manžel Imrich Czompel  
Uznesenie č.6/09/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľov do poradovníka náhradníkov na 
malometrážne byty na 3. miesto  
 
3269/11 František Bandzi 
Uznesenie č.7/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov.  
 
3366/11 Ján Bernáth   
Uznesenie č.8/09/2011: Komisia odročuje prerokovanie žiadosti a odporúča doplniť 
o vyjadrenie odboru daňového.  
 
Uznesenie č.9/09/2011: Komisia odporúča žiadateľa Tibor Czompela zaradiť v poradovníku 
náhradníkov na posledné miesto z dôvodu, že nemá v súčasnosti záujem o pridelenie 
malometrážneho bytu.  Komisia odporúča nasledovný poradovník náhradníkov:    
 
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 886/11 Eva Tóthová  nájomníčka 1-izb.bytu, žiada výmenu na nižšie posch. 

2. 22601/11 Z.č Vojtech Tóth   
3. 3166/11 Katarína Czompelová s manželom Imrichom 

4. 5894/11 Z.č Tibor Czompel V súčasnosti nemá záujem, chce naďalej byť v poradovníku 

 
 
3.) Byty s nižším štandardom   
Voľné byty:   Rožňavská Baňa č.175  
Uznesenie 10/09/2011: Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení.  
 
Nové žiadosti o byt  
3510/11  Imrich Žiga  
Uznesenie č.11/09/2011: Komisia odporúča zaradiť do poradovníka náhradníkov.   
 
3615/2011   Monika Czetőová 
Uznesenie č.12/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka 
náhradníkov na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľke podať si žiadosť po 
uhradení záväzkov voči mestu.     
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3825/11   Martin Gulykás 
Uznesenie č.13/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov 
na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľovi podať si žiadosť po uhradení 
záväzkov voči mestu.     
 
4039/11   Lenka Ónodiová     
Uznesenie č.14/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka 
náhradníkov na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľke podať si žiadosť po 
uhradení záväzkov voči mestu.     
 
4153/11   Róbert Darvaš     
Uznesenie č.15/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov 
na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľovi podať si žiadosť po uhradení 
záväzkov voči mestu.     
 
4286/11   Juraj Gru ľo      
Uznesenie  č.16/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov 
na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľovi podať si žiadosť po uhradení 
záväzkov voči mestu.     
 
4329/11   Ivan Gažík,  
Uznesenie č.17/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov 
na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľovi podať si žiadosť po uhradení 
záväzkov voči mestu.     
 
Žiadosti, ktoré boli prerokované vo februári 2011 a komisia odporučila sledovať stav 
nedoplatkov 
1457/2009 Martin Adam   (pôvodná žiadosť, nová bola podaná ústne na prijímaní občanov)  
84/11 Diana Krištofová, 
333/11 Roman Ferko 
Uznesenie č.18/09/2011: Komisia odporúča sledovať splácanie záväzkov voči mestu. 
V prípade, že do 31.12.2011 nebudú uhradené všetky záväzky, komisia neodporúča riešiť 
zaradenie žiadateľov do poradovníka náhradníkov na byt s nižším štandardom.       
 
Žiadosť o prehodnotenie uznesenia 
32799/2011   Juraj Lányi   
Uznesenie č.19/09/2011: Komisia konštatuje, že nebol splnený záväzok navrhnutý žiadateľom 
ohľadom uhradenia záväzkov spojených s bývaním. Komisia považuje žiadosť za 
bezpredmetnú.  
 
Iné žiadosti – o výmenu bytu  
3932/11 Denis Landori 
Uznesenie č.20/09/2011: Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti ohľadom výmeny bytu 
s nižším štandardom. Komisia odporúča podať žiadosť až po uhradení všetkých záväzkov 
voči mestu zo strany družky.  
 
 
Iné žiadosti – o súhlas na prechodný pobyt   
Žiadosť ÚPSVaR o riešenie situácie rodiny R. 
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Uznesenie č.21/09/2011: Komisia odporúča s prihliadnutím na odporúčanie ÚPSVaR 
prihlásenie p. Z.G. na prechodný pobyt na adresu Rožňavská Baňa do doby trvania VTOS 
manželov R., maximálne však na 8 mesiacov počnúc dňom 12.9.2011.      
 

 4.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Poradovník náhradníkov, odporučený v auguste 2010:   

pč č.spisu  Meno a priezvisko 
1.  3434/2010 Regina Benöová 

 
Nové žiadosti   
3848/2011  Alžbeta Vandráková  
Uznesenie č.22/09/2011: Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka 
náhradníkov na byt s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľke podať si žiadosť po 
uhradení záväzkov voči mestu.     
 

5.) Nájomné byty – DRUŽBA  a  NADABULA 
 

a) Výpovede z nájmu bytu  
33387/11 Martina Emery, Okružná 34, nájomníčka 3-izbového bytu – stiahla výpoveď 
3937/11  Mgr. Viera Vavreková, Okružná 36, nájomníčka 1-izbového bytu (30.11.11) 
4113/11 Zuzana Hedeš, Okružná 34, nájomníčka 2-izbového bytu (30.11.2011) 
Uznesenie č..23/09/2011: Komisia berie výpovede z nájmu na vedomie 

 
b)  NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABUL A   
 

č.spisu meno a priezvisko Izb bytom 
vRV 

práca v 
RV 

2041/11 
33694/11-dopln 

Ján Volgyi 1 Áno - 

2584/11 
33388/11- dopln 

Radka Óváryová 1 Áno - 

3505/11 Janka Hudáková 2 áno - 

3560/11 Katarína Šestinová 1 Áno - 

3572/11 Henrieta Kotrčková 2 Áno - 

3688/11 Roman Magyar 2 Áno - 

3801/11 Eva Czeranková Bc. 3 Áno  - 

3809/11 Diana Csontosová 1 Nie Nie 

3895/11 Alžbeta Vandráková 1-2 Áno - 

3897/11 Marcela Trunková 2-3 Áno - 

3898/11 Ján Hajdú 1 Áno - 

3899/11 Gabriela Repaská 3 Áno - 

3914/11 Adrián Klincko 2 Áno  - 

3935/11 Róbert Hlivák 2-3 Áno - 

4074/11 Marián Domik 2 áno - 

4076/11 Andrea Jungová  2 nie *** 

4077/11 Lukáš Drobňák  1 áno - 

4114/11  Liana Ráczková 3 áno - 

4335/11 Štefan Romok Kušnier 1-2 nie nepredl. 

...../11 Anna Gecelovská Ing 2 áno - 

*** Zamestnávateľ potvrdil len pracovný pomer v RV, nie dĺžku (ešte vyzvaný na doplnenie) 
Uznesenie č.24/09/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľov do poradovníka náhradníkov 
v súlade s kritériami.  
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c) Iné    
33960/11 MVDr. Maroš Kanaba  – žiadateľ 1-izbového bytu 
Uznesenie č.25/09/2011: Komisia odporúča zaradiť do poradovníka náhradníkov na 1-izbový 
byt na 1. maximálne 2. poschodie s prihliadnutím na požadované kritéria.  
 
....../11  Mária Szaniová – žiadateľka -izbového bytu 
Uznesenie č.26/09/2011: Pokiaľ spĺňa kritéria pre pridelenie bytu, komisia odporúča vyhovieť 
požiadavke ohľadom pridelenia 1-izbového bytu s balkónom. V prípade preukázania sa 
potvrdením o dlhodobej starostlivosti o maloletého vnuka, komisia odporúča evidovať ako 
žiadateľku s maloletým dieťaťom.     
 
33979/11 František Takáč – žiadateľ 2 a 3-izbového bytu.  
Uznesenie č.27/09/2011: Komisia odporúča naďalej evidovať žiadateľa na 3-izbový byt.   
 
4287/11 Bc. Henrieta Domiková  
Uznesenie č.28/09/2011: Komisia odporúča ponúknuť najbližšie uvoľnený vhodný byt (2. 
alebo 3. poschodie). V prípade odmietnutia ponúknutého bytu, komisia odporúča považovať 
žiadosť za bezpredmetnú.    
 
35579/11 Helena Sabadošová – žiadateľka na 2-izbový byt 
Uznesenie č.29/09/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľku podľa kritérií.  
 
35583/11  Andrea Gehová – žiadateľka o 2-izbový byt  
Uznesenie č.30/09/2011: Komisia odporúča zaradiť žiadateľku podľa kritérií.  
 
d) Poradovník    
 
Uznesenie  č.31/09/2011: Komisia odporúča postupovať podľa návrhu.  
 
Uznesenie  č.32/09/2011: Komisia odporúča žiadateľov, ktorí nespĺňajú podmienku príjmu, 
ale chcú ostať v poradovníku, naďalej evidovať podľa spisového čísla pôvodnej žiadosti.  
 
Uznesenie č.33/09/2011: Komisia odporúča doplnené žiadosti (napr. zmena z 3-izb. na 1-izb.) 
evidovať ako nové žiadosti.  
 
Uznesenie č.34/09/2011: Komisia odporúča žiadateľov, ktorí odmietli ponúknutý byt zaradiť 
na koniec poradovníka.  
 
Uznesenie č.35/09/2011: Komisia odporúča po schválení poradovníka náhradníkov preposlať 
ho členom komisie. Zároveň žiadajú aktualizovať tabuľku nájomníkov bytov Družba I.-VII.   
 
 
5. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení   
Mimoriadne priznaná pomoc v náhlej núdzi  
32011/2011  J.R.  
Poskytnutá pomoc v náhlej núdzi vo výške 50 € 
Uznesenie č. 36/09/2011: Komisia berie na vedomie.  
 
Nové žiadosti o sociálnu pomoc  
4402/11 O.M 
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Uznesenie č. 37/09/2011: Komisia konštatuje, že žiadosť nie je kompletná. V prípade 
doplnenia žiadosti postupovať v zmysle zákona č. 599/2003 a kritériami komisie.   
 
Kontrola plnenia uznesení   
Uznesenie č. 38/09/2011: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.  
 
6. Činnosť na Krátkej č. 30 (Rómsky klub)  
a) Využívanie priestorov na Krátkej č. 30 – správa sociálnych pracovníkov  
Uznesenie č. 39/09/2011: Komisia berie správu na vedomie a odporúča využívanie priestorov 
podľa návrhov v správe.   
 
b) Žiadosť sociálnych pracovníkov o využívanie priestorov na Krátkej č. 30 
Členovia komisie boli oboznámený o tom, že bola zaslaná požiadavka na Technické služby, 
ako správcu tejto časti budovy, na zabezpečenie potrebných úprav na plánované zriadenie 
kancelárie.   
Uznesenie č. 40/09/2011: Komisia berie žiadosť na vedomie a súhlasí s využitím voľných 
nebytových priestorov v zadnom dolnom trakte budovy na Krátkej č. 30 ako kancelária pre 
sociálnych pracovníkov a ich asistentov.  
 
c) Priebežné informácie o priebehu úspešného projektu „Tvorivé dielne rómskeho klubu) – 
plagát, resp. viď 6a) a 8a)  
Uznesenie č. 41/09/2011: Komisia berie správu na vedomie a žiada predložiť vyhodnotenie 
projektu po jeho ukončení a spôsob využitia finančných prostriedkov.  
 
d) Podanie projektu – Komunitné centrum Rómov – projekt zaslaný  
Uznesenie č. 42/09/2011: Komisia berie na vedomie. Zároveň žiada v prípade podania 
projektov súvisiacich s prácou komisie, tieto projekty prezentovať aj na zasadnutí komisie.  
 
e) Správa o Stredisku osobnej hygieny a práčovne (SOHaP), Krátka č. 30  
Uznesenie č. 43/09/2011: Komisia berie správu a návrhy odboru o prevádzkovaní SOHaP 
sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi na vedomie.  
 
7. Žiadosti sociálnych organizácií o dotácie – projekty   
a) ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska – projekt prezentovali: predseda ZO 
Alexander Bernáth, Mgr. Terézia Petiová, Mgr. Katarína Seidlová. 
Uznesenie č. 44/09/2011: Komisia prehodnotila predložený projekt „Prekročme bariéry“ 
a odporučila poskytnúť dotáciu vo výške 150 € na zabezpečenie aktivity č. 3 (k 
informovanosti odbornej verejnosti o debarierizačných opatreniach pre ľudí s obmedzenou 
schopnosťou orientácie), a to v súlade s predloženým rozpočtom na zabezpečenie 
nasledovných položiek:  stojan prezentačný, tabuľa korková, tlač propagačných materiálov, 
vyhotovenie modelu reliéfnej dlažby, poštovné 
 
b) Zväz diabetikov Slovenska  
Predsedníčka: Zuzana Šimonová sa ospravedlnila, zo zdravotných dôvodov nemohla osobne 
prezentovať predložený projekt ZO.  
Uznesenie č. 45/09/2011: Komisia žiada podrobnejšie rozpísať zámer, finančný rozpočet 
projektu a jeho prínos pre členov ZO na najbližšie zasadnutie komisie.  
 
 c) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami  
Činnosť zväzu prezentovala členka výboru, Erika Švedová.  
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Uznesenie č. 46/09/2011: Komisia, nakoľko bola prezentovaná len bežná činnosť ZO, žiada 
o predloženie konkrétneho projektu a jeho prínos pre mesto s podrobným rozpisom zámeru 
a finančným rozpočtom projektu a jeho prínos pre členov ZO na najbližšie zasadnutie 
komisie.      
 
8. Rôzne   
a) Pracoviská terénnej sociálnej práce – správa 
Uznesenie č. 47/09/2011: Komisia berie správu na vedomie a odporúča pravidelné 
vyhodnocovanie činnosti.   
 
b) Potravinová pomoc – informácia  
Uznesenie č. 48/09/2011: Komisia berie na vedomie a odporúča priebežne riešiť a informovať 
komisiu ako aj verejnosť o prípadných zmenách a nových skutočnostiach.   
 
c) Aktivačné práce od 1.7.2011 – správy – Mikolaj  
Uznesenie č. 49/09/2011: Komisia berie správy na vedomie a žiada podrobne informácie 
o činnosti aktivačných pracovníkov na pridelených pracoviskách, ako napr. školy, materské 
školy.   
 
d) Poslanecký návrh p. Pavla Burdigu – organizovanie Dní mesta 2012 
Uznesenie č. 50/09/2011: Komisia súhlasí s predloženým poslaneckým návrhom ohľadom 
organizovania Dní mesta 2012 a Rožňavského jarmoku 2012. Ďalej komisia odporúča 
prehodnotiť termín udeľovania ocenení mesta (Cena mesta, Cena primátora) a ocenení 
najúspešnejším športovcom mesta za predchádzajúci rok.  
 
e) Poslanecký návrh p. Radoslava Kovácsa – VZN o dotáciách  
Uznesenie č. 51/09/2011: Komisia berie na vedomie návrh na zmenu VZN o dotáciách 
a odporúča členom komisie prípadné pripomienky p. R. Kovácsovi mailom do nedele 
18.9.2011 do 24.00 hod.    
 
f) Krízové bývanie v čase mrazov  
Uznesenie č. 52/09/2011: Komisia  odporúča pripraviť návrh na riešenie obdobia mrazov, t.j. 
zabezpečenia krízového bývania pre bezdomovcov  
 
9. Záver  
Nakoľko členovia komisie nemali otázky, návrhy v rámci diskusie, predseda komisie 
poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
 predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 
 


