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

zo dňa 10.10.2011  
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           

 
P r o g r a m :                                                                                             
1. Otvorenie  
2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 – Ing. Leskovjanska 
3. Žiadosti sociálnych organizácii o dotácie - projekty  
4. Prerokovávanie bytovej agendy    
5. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
6. Činnosť na Krátkej č.30 /Rómsky klub/  

a)   OZ Rozkvet -žiadosť o umožnenie nácviku  v priestoroch RK 
- stanovisko k žiadosti za  „Pracovisko TSP“ 
b) žiadosť o dezinsekciu – Krátka č.30 

- správa o riešení 
c) návrh na prevádzkový poriadok na zabezpečenie krízového 

prenocovania spoločensky neprispôsobivých občanov 
d) návrh TSP na spôsob zabezpečenia služby ohľadom prevádzky 

krízového prenocovania 
7.    Rôzne 

a) „Informácia o aktuálnom priebehu tvorby KPSS – ústne o schválenom zložení 
organizačného týmu a prebiehajúcich aktivitách – ústne podanie Mgr. Renáta 
Hencelová. 
b) sťažnosť obyvateľov Rožňavskej Bane  
c)  správa : Petr Kučera 
d)  Klub dôchodcov – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podujatie 
- Výpis z uznesenia Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ – Klub 
dôchodcov, mesiac úcty k starším. 
 e)  Návrh riešenia lokálnej stratégie 

8.   Diskusia  
 a) návrh na doplnenie člena komisie z radov poslancov  
9.  Záver  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
K bodu č.2.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na 2011 – 
Ing. Leskovjanská oboznámila členov komisie s návrhom na 1. zmenu rozpočtu mesta  
Uznesenie č. 01/10/2011 :  Komisia berie na vedomie prezentovaný návrh na 1. zmenu 
rozpočtu mesta a odporúča návrh schváliť v predloženom znení. 
- zároveň komisia odporúča z položky „dotácie pre sociálne organizácie“ /1.000€/  
preúčtovať 265,50€ na Klub dôchodcov za účelom nákupu upomienkových predmetov 
v rámci uskutočnenia osláv 40. výročia založenia Klubu dôchodcov v Rožňave.      
 
K bodu č.3.  Žiadosti sociálnych organizácii o dotácie - projekty  
Organizáciám bola zaslaná výzva na doplnenie žiadosti o dotáciu v požadovanej forme.  



 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Rožňava predložili nový projekt. 
Uznesenie č. 02/10/2011 :  Komisia konštatuje, že predložený projekt neobsahuje 
požadované údaje a naďalej trvá na svojom pôvodnom uznesení č. 46/09/2011.   

-  
 
K bodu č.4.  Prerokovávanie bytovej agendy :   
 

Plnenie uznesení zo dňa 12.9.2011 
Uznesenie č.03/10/2011 :  Komisia berie na vedomie plnenie uznesení komisie č.4-
35/09/2011  
a odporúča nasledovné : 

a) sledovať ďalej v tabuľke uvádzaných nájomníkov a opätovne upozorniť Zlaticu 
Lovašovú,  Vojtecha Boldiho a Ivetu Guľkášovú.  

 b) na najbližšie zasadnutie správu o plnení uznesení rozdeliť do skupín: 
- splnené, čiastočne splnené, nesplnené  

 
Nové žiadosti  

1. Malometrážne byty  
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v septembri 2011:   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 5894/11 Z.č Tibor Czompel V súčasnosti nemá záujem, chce naďalej byť 

v poradovníku 
2. 3366/11 Ján Bernáth Po uhradení záväzkov voči mestu 
 
b) Nové žiadosti  
3366/11 Ján Bernáth,  
Uznesenie č.04/10/2011 :  Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do pracovného poradovníka 
na malometrážne byty po uhradení záväzkov voči mestu.     
 
4404/2011  . Mikuláš Száraz,  
Uznesenie č.05/10/2011 :  Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do pracovného 
poradovníka na malometrážne byty.  
 
c) Iné žiadosti   
4752/11  Aladár Szitai,  
Uznesenie č.06/10/2011 :  Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti. Komisia naďalej trvá na 
svojom pôvodnom uznesení nepredlžovať nájomné zmluvy nájomníkom u ktorých  sa 
eviduje nedoplatok na nájomnom a službách spojených s bývaním. 
 
 
2.) Byty s nižším štandardom   

Nové žiadosti  
4829/2011 Tomáš Rézműveš   
Uznesenie č.07/10/2011 : Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do pracovného 
poradovníka na byty s nižším štandardom. Komisia odporúča žiadateľovi podať si žiadosť 
po uhradení záväzkov voči mestu a  prihlásení sa osobitne  na KO.     
 

Žiadosti v sledovaní do 31.12.2011 
1457/2009 Martin Adam    



84/11 Diana Krištofová,  
333/11 Roman Ferko,  
Uznesenie č.08/10/2011 : Komisia odporúča naďalej sledovať. 
  

Iné žiadosti – o výmenu bytu 
 

37515/11 Denis Landori  a Erika Krištófová  
Uznesenie č.09/10/2011 : Komisia nemá námietky ohľadom výmeny bytu pri dodržaný 
platných právnych noriem.  Komisia odporúča uzavrieť novú nájomné zmluvy maximálne 
na dva mesiace za účelom sledovania úhrady nedoplatkov za KO. Komisia po uplynutí 2 
mesiacov opakovanie prehodnotí predĺženie nájomnej zmluvy s prihliadnutím aj na tú 
skutočnosť či sa znížil nedoplatok na KO. 
 
 

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

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

 
Nové žiadosti  - žiadne 

 

4.) Nájomné byty – DRUŽBA  a  NADABULA 
 

a)  NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABULA 
 

č.spisu meno a priezvisko Izb 

4535/11 Vladimír Oravec 1-2 

4567/11 Ján Rybár 3-2 

4618/11 Monika Dekanová 1-2 

4719/11 Andrea Molnárová 3 

4761/11 František Kaduk 1 

4828/11 Adriana Iličová 2 

4840/11 Renáta Urvová 3 

4906/11 Peter Pozor 3-2 

4907/11 Helena Pozorová 3-2 

4948/11 Andrea Harhovská 3 

.../11 Mária Barthová 1 

 
Uznesenie č.10/10/2011 : Komisia odporúča zaradiť  žiadosti podľa stanovených kritérií.  
  

b) Iné 
4503/11 Mgr. Zuzana Labašková  
Uznesenie č.11/10/2011 : Komisia odporúča postupovať v súlade §715, občianskeho 
zákonníka – vzájomná výmena bytu medzi nájomcami.  
  
38095/11 Silvia Sakalová  
Uznesenie č.12/10/2011 : Komisia odporúča postupovať v súlade §715, občianskeho 
zákonníka – vzájomná výmena bytu medzi nájomcami.  
 
36592/11 Richard Nagy  
Uznesenie č.13/10/2011 : Komisia odporúča zaradiť  žiadosti podľa stanovených kritérií.  
 
37514/11 Mária Laura Dekanová  



Uznesenie č.14/10/2011 : Komisia odporúča zaradiť  žiadosti podľa stanovených kritérií.  
 
37770/11 Dana Krapková – žiadateľka 2-izbového bytu (nar. 1987, slobodná, sama) 
Doplnila svoju žiadosť o druha, s ktorým sa rozhodli založiť si rodinu. 
Uznesenie č.15/10/2011 : Komisia odporúča zaradiť  žiadosti podľa stanovených kritérií.  
 
 
K bodu č.5.  Prerokovávanie  sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
 
A) mimoriadne priznaná pomoc v náhlej núdzi       
Martin Gulykáš, nar. 06.12.2011, Rožňavská Baňa 152,    poskytnuté primátorom 25€  
Uznesenie č. 16/10/2011 : komisia berie na vedomie poskytnutie mimoriadnej pomoci 
v náhlej núdzi bez pripomienok.  
 
B) Nové žiadosti o pomoc: 
.....//2011 – J.L.  
Uznesenie č. 17/10/2011 : komisia  odporúča pomoc v náhlej núdzi vo výške 60 €. 
 
4894/2011 – J. H. 

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky v súlade s „VZN mesta Rožňava o nakladaní 
s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci“ §6, ods. 1/b) a 2/c) odporúča 
poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 100 €.   
     Uznesenie č. 18/10/2011 : komisia odporúča pomoc v náhlej núdzi vo výške 100 €. 
 
- 4674/2011 – Barborka n.o., Špitálska č.1, 04801 Rožňava – žiadosť o jednorazový 
príspevok o uhradenie nedoplatku  za poskytnuté služby pre L.P. 
- 4673/2011 – Barborka  n.o., Špitálska č.1, 04801 Rožňava – žiadosť o jednorazový 
príspevok o uhradenie nedoplatku  za poskytnuté služby pre M. G. 

- 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 
 

V súlade s uvedeným bol žiadateľ Barborka n.o. oboznámený s tým, že  je potrebné, 
aby si žiadatelia podali žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  a 
predložili potrebné doklady na základe „Výzvy na doplnenie podania“. Skompletizované 
žiadosti prehodnotí príslušná odborná komisia.   Výzva na doplnenie podania bola zaslaná na 
trvalé bydlisko L.P., M.G. a duplikát n.o. Barborka.  
Uznesenie č. 19/10/2011 : komisia berie na vedomie znenie zaslanej odpovede n.o. Barborka 
a v  žiadostiach uvádzaným obyvateľom mesta (L.P. a M.G). 
 

Kontrola uznesení komisie za mesiac júl: 
 
Uznesenie č. 20/10/2011 : komisia berie na vedomie správu o plnení uznesení 
s nasledovnými pripomienkami : 
a) komisia doplňuje uznesenie č.41/09/2011 nasledovne: 
- komisia žiada predložiť aj  priebežnú informáciu o čerpaní finančných prostriedkov 
a správu o doposiaľ prebehnutých aktivít.  
b) komisia doplňuje uznesenie č. 42/09/2011: 



- komisia žiada kompletnú informáciu o podanom projekte:“ Komunitné centrum Rómov“  
Obsah projektu, doterajší priebeh.  
c) komisia pozýva Ing. Tímeu Bodnárovú na najbližšie zasadnutie komisie ohľadom 
prezentovania projektov. 
d)  komisia doplňuje uznesenie č.48/09/2011 nasledovne: 
- komisia odporúča pri určovaní výdajných miest na potravinovú pomoc riešiť aj sídlisko 
JUH,  napr.  pri „Zariadení opatrovateľskej služby“.   
 
 
K bodu č.6.  Prerokovávanie -  Činnosť na Krátkej č.30 /Rómsky klub/  
 
a)   OZ Rozkvet -žiadosť o umožnenie nácviku  v priestoroch RK 

- stanovisko k žiadosti za  „Pracovisko TSP“ 
Uznesenie č. 21/10/2011 : komisia považuje žiadosť za bezpredmetnú. 
 
b) žiadosť o dezinsekciu – Krátka č.30 

- správa o riešení 
Uznesenie č. 22/10/2011 : komisia berie správu o riešení na vedomie. 
 
c) návrh na prevádzkový poriadok na zabezpečenie krízového prenocovania 

spoločensky neprispôsobivých občanov 
Uznesenie č. 23/10/2011 : komisia odporúča predložený prevádzkový poriadok na núdzové 
prenocovanie pre bezdomovcov s nasledovnými zmenami :  

- v časti : Povinnosti službukonajúcich, bod.4. na koniec vety dopísať „ od 18,00-hod. 
do 09,00-hod.“ 

- znenie posledného odseku navrhuje nasledovne: 
„ V prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku je službukonajúci pracovník 
oprávnený vylúčiť porušovateľa z ubytovania, vyvodiť opatrenia v súčinnosti s MP, PZ 
SR. O predmetnej udalosti spíše záznam, ktorý odovzdá po ukončení služby 
nadriadenému službukonajúcemu  sociálnemu  pracovníkovi.“     

  
d).  návrh TSP na spôsob zabezpečenia služby ohľadom prevádzky krízového 
prenocovania. 
Uznesenie č. 24/10/2011 :  Komisia odporúča personálne zabezpečiť prevádzku núdzového 
ubytovania podľa prevádzkového poriadku.  
 
 
K bodu č.7.  – Rôzne: 
A) „Informácia o aktuálnom priebehu tvorby KPSS – ústne o schválenom zložení 
organizač. týmu a prebiehajúcich aktivitách – ústne podanie Mgr. Renáta Hencelová. 

Najbližšia verejná diskusia ohľadom tvorby KPSS sa uskutoční 17.10.2011 medzi 
16,00-hod. a 17,00-hod. , kde sa zúčastnia riadiace aj pracovné skupiny.     

  
B) sťažnosť obyvateľov Rožňavskej Bane  
Uznesenie č. 25/10/2011 :  Komisia na vedomie sťažnosť a jednomyseľne  trvá na svojom 
pôvodnom uznesení a odporúča zriadiť vysunuté pracovisko pre sociálnych pracovníkov na 
Rožňavskej Bani. 
  
C)  správa : Petr Kučera 

Uznesenie č. 26/10/2011 :  Komisia berie správu na vedomie. 



 
D)  Klub dôchodcov – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podujatie 

- Výpis z uznesenia Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ – Klub 
dôchodcov, mesiac úcty k starším. 

Uznesenie č. 27/10/2011 :  Komisia odporúča z položky „dotácie pre sociálne organizácie“ 
/1.000€/  preúčtovať 265,50€ na Klub dôchodcov za účelom nákupu upomienkových 
predmetov v rámci uskutočnenia osláv 40. výročia založenia Klubu dôchodcov v Rožňave.      
 
E) Návrh riešenia tvorby lokálnej stratégie komplexného prístupu, nakoľko bude 
potrebný pri predkladaní projektu koncom roka.  
Členovia riadiacej a pracovnej skupiny  tvorby KPSS konštatovali, že Lokálnu stratégiu 
komplexného prístupu  k rómskej problematike bude riešiť  KPSS. 
Uznesenie č. 28/10/2011 :  Komisia: 

a) odporúča riešiť tvorbu dokumentu Lokálnej stratégie komplexného 
 prístupu k rómskej problematike spolu s tvorbou KPSS 

b) žiada informáciu, metodické usmernenia ohľadom predmetného 
 projektu.  

 
K bodu č.8.  - Diskusia  

a) návrh doplnenie člena komisie z radov poslancov 
Predseda komisie informoval členov, že dlhoročný poslanec MZ Rožňava, ktorý bol 
zároveň a členom komisie - PaedDr. Viktor Baláž sa dňom 7.10.2011 vzdal svojho 
mandátu. Vyslovil poďakovanie za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech občanov 
mesta.    

Uznesenie č. 29/10/2011 :  Komisia odporúča doplniť uvoľnený post  člena komisie z radov 
poslancov. 
 
 
 

 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 


