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

zo dňa 13.12.2011  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           
 
P r o g r a m :                                                                                             
1. Otvorenie  
2. Informatívna správa  o možnosti podania projektov – Ing. Tímea Bodnárová 

1.Dotačný program: Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 
2.Dotačný program : Nehmotné kultúrne dedičstvo 

3. Správa o výkone MOS od 2012 -  Martin Mikolaj 
4. Návrh VZN mesta Rožňava o – Ing. Beshirová A. 
5. Ponuka na kúpu rodinného domu – odb. právny a správy majetku 
6. správa o plnení uznesení komisie za november 2011 
     a) projekt – komunitné centrum Rómov- Ing. Valková 
     b) správa o priebehu projektu : Tvorivé dielne - od TSP – IKRI,  
 (ukončenie projektu 31.12.2011 – potom záverečná správa) 
7. Prerokovávanie bytovej agendy. Prílohy: 

a) poradovník náhradníkov na byty Družba 
b) zoznam nájomníkov Družba I.-VII.  
c) došlé žiadosti na malometrážny byt za posledný rok  

8. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
9. Činnosť na Krátkej č.30 /Rómsky klub/    
      a) informácia  o prevádzke núdzového ubytovania na Krátkej č.30 za mesiac  november  

2011 
 b) žiadosť o povolenie uskutočnenia kultúrno-spoločenského podujatia pre              

dôchodcov  v súlad so schváleným projektom - žiadosť TSP-IKRI –  
     c) rozpis aktivít  na Krátkej č.30 
     d) žiadosť o bezplatný prenájom priestorov na Krátkej č.30 – OZ Rozkvet 
     e) žiadosť o umožnenie nácviku do 25.12.2011 – OZ Rozkvet 
10. Rôzne  

a) Návrh na zaradenie materiálov do programu zasadnutí MZ v roku 2012 – 
harmonogram a obsahová náplň zasadnutí MZ na rok 2012 

- plánované zasadnutia MZ posledné štvrtky v mesiaci – H.Šujanská 
           b)  žiadosť o dotáciu – Klub Downovho syndrómu GEMER,  Želeničná č.153, Betliar 
           c)  oboznámenie sa s Projektom na rekonštrukciu SOHaP  
11.    Diskusia  
12..  Záver  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

K bodu č.2.  Informatívna správa  o možnosti podania projektov – Ing. 
Tímea Bodnárová 

1.Dotačný program: Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 
2.Dotačný program : Nehmotné kultúrne dedičstvo 

Uznesenie č. 01/12/2011 :   a) Komisia odporúča zamerať sa na dotačný program: 
kultúra znevýhodnených znevýhodnených skupín obyvateľstva.   



b) komisia ďalej odporúča osloviť aj iné cieľové skupiny v meste pre ktorých je 
táto výzva určená  a uskutočniť stretnutie na vypracovanie prípadného 
spoločného projektu. 

 
K bodu č.3.  Správa o výkone MOS od 2012 -  Martin Mikolaj 
Uznesenie č. 02/12/2011 :   Komisia  berie na vedomie správu a odporúča prehodnotiť 
navrhované počty na aktivačnú  činnosť  cez ÚPSVaR a cez mesto.  
 
 
K bodu č.4.  Návrh VZN mesta Rožňava  – Ing. Andrea Beshirová 

Uznesenie č. 03/12/2011 :   Komisia prerokovala návrh zmeny VZN na svojom 
zasadnutí dňa 13.12.2011. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 
predložený návrh zmeny VZN, okrem zrušenia úľav na dani z nehnuteľností pre občanov 
starších ako 70 rokov. 

Komisia ďalej odporúča zmeniť mechanizmus preukazovania nároku na zníženie 
poplatku za KO a DSO pre občanov v hmotnej núdzi (§31 ods. 3 písm. e) a f) VZN). 

Komisia odporúča prehodnotiť efektívnosť zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o. 
s cieľom hľadať motivačné činitele pri zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov a žiada predložiť prepočet, ako by zvýšená separácia ovplyvnila celkové náklady 
na nakladanie s komunálnymi odpadmi. 

 
K bodu č.5.  Ponuka na kúpu rodinného domu – odb. právny a správy 
majetku 
Uznesenie č. 04/12/2011 :   Komisia  odporúča prehodnotiť žiadosť po predložení 
požadovaných podkladov ako sú: správa o obhliadke domu a správa o prehodnotení stavu 
a ceny ponúknutej nehnuteľnosti a pozemku.   
 
 
K bodu č.6.  správa o plnení uznesení komisie za november 2011 
     a) projekt – komunitné centrum Rómov- Ing. Valková 
     b) správa o priebehu projektu : Tvorivé dielne - od TSP – IKRI,  
 (ukončenie projektu 31.12.2011 – potom záverečná správa) 
Uznesenie č. 05/12/2011 :   Komisia   berie na vedomie správu o plnení uznesenia 
s nasledovnými pripomienkami :  

a) komisia trvá na svojom uznesení č. 02/11/2011 v ktorom odporučila schváliť 
navrhované zmeny a doplnky VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na 
nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu.  

b) Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení č.03/11/2011  a odporúča naďalej 
sledovať nedoplatky. Zároveň komisia žiada na nasledujúce zasadnutie komisie 
predložiť správu o priebehu a skutočného (aktuálneho) stavu nedoplatkov  
u uvádzaných nájomníkoch v sledovanom období. Komisia ďalej žiada o predloženie 
celkového sumáru nedoplatkov u nájomníkoch obecných bytov.    

c) Komisia pri uznesení 30/11/2011 konštatuje, že naďalej trvá úloha ohľadom 
riešenia tvorby dokumentu „Lokálnej stratégie komplexného prístupu k rómskej 
problematike“.  Ďalej komisia odporúča prehodnotiť možnosť  pokračovania 
v projekte TSP, resp. odporúča hľadať ďalšie možnosti  realizácie projektov 
podobného charakteru. 



d) Komisia berie na vedomie správu  Mgr. M. Fábiánovej a trvá na svojom uznesení 
č.33/11/2011. 

e) Komisia trvá na svojom uznesení č.38/11/2011. 
 
 Bod - A) projekt – Komunitné centrum Rómov - Ing. Valková 
Uznesenie č. 06/12/2011 :   Komisia  berie na vedomie správu o podanom projekte – 
Komunitné centrum Rómov.   
 
 Bod - B) správa o priebehu projektu : Tvorivé dielne - od TSP – IKRI,  
 (ukončenie projektu 31.12.2011 – potom záverečná správa) 
Uznesenie č. 07/12/2011 :   Komisia  berie na vedomie správu o priebehu projektu. 
 
K bodu č.6.  Prerokovávanie bytovej agendy 
 
1. Sledovanie nedoplatkov na nájomnom a službách spojených s bývaním  
 
nájomca Byt 

Renáta 
Bernátho
vá 

Družba 
I. 

Zlatica 
Lovasová 

Rod. 
dom 

Eva 
Ladoriov
á 

malom. 

Vojtech 
Boldi 

malom. 

Iveta 
Guľkášov
á 

Krátka 
30  

SPOLU  
 
Návrh na uznesenie: Zaktualizovať zoznam nájomníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na nájomnom 
a službách spojených s bývaním nad 500 €, nakoľko sa tento spôsob sledovania v komisii  osvedčil 
viac, ako písanie upomienok.  
Uznesenie č. 08/12/2011 :   Komisia trvá na svojom  pôvodnom uznesení a zároveň žiada 
zaktualizovať zoznam  nájomníkov, u ktorých mesto eviduje nedoplatky na nájomnom 
a službách spojených s bývaním. 
 
 
2. Malometrážne byty  
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v novembri  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 
 3366/11 Ján Bertnáth Po uhradení záväzkov, má predložiť potvrdenie 
 
a) Voľné byty   



1-izbový byt, Jovická č.60, 4. poschodie (po Szányovej – pridelený byt Družba VII.) 
1-izbový byt, Jovická č.62, 1. poschodie (po Kanabovi – pridelený byt Družba VI.)  
1-izbový byt, Jovická č.62, 4. poschodie (po Tóthovej – pridelený byt na nižšom poschodí) 
garsónka, Jovická č. 60, 4. poschodie (po Rézművesovej – zomrela)  
1-izbový byt, Jovická č. 56, 2. poschodie (po Sabovej – zomrela)  
 
b) Došlé žiadosti za posledných 12 mesiacov a spôsob ich riešenia – v prílohe  
Uznesenie č. 09/12/2011 :   Komisia berie na vedomie predložený zoznam došlých žiadostí 
o malometrážne byty za posledných  12 mesiacov. 
 
 
b) Žiadosti z novembrového rokovania 2011, u ktorých bolo odporúčané doplnenie, resp. 
nebolo prijaté uznesenie (odročené na decembrové) 
  
4373/11 (aj 4904/11) Vlasta Domiková, nar. 1953, Kyjevská 26, Rožňava.  
Uznesenie č. 10/12/2011 :   Komisia na základe zistených skutočností neodporúča pridelenie 
malometrážneho bytu. 
 
4905/11 Františka Vlčáková, nar. 1933,  TB: Slnečná 12, Rožňava  
Uznesenie č. 11/12/2011 :   Komisia odporúča zaradiť žiadateľku do pracovného 
poradovníka žiadateľov o malometrážne byty na 1. miesto. V prípade, že J.B. medzičasom 
uhradí svoje záväzky voči mestu automaticky sa zaradí späť na 1. miesto a ostatný sa 
posunú o miesto nadol. 
     
c) Nové žiadosti 
5911/11  Mgr . Margita  Bednárová, nar. 1941, TB: Edelényska 1, Rožňava  
Uznesenie č. 12/12/2011 :   Komisia odporúča zaradiť žiadateľku do pracovného 
poradovníka žiadateľov o malometrážne byty – garsónku  na 2. miesto. Nájomnú zmluvu 
odporúča komisia uzavrieť na 3 mesiace. Možnosť ďalšieho predĺženia, obnovenia  
nájomnej zmluvy komisia  prehodnotí  v tretom mesiaci trvania nájmu s prihliadnutím na 
správu o priebehu nájmu  od správcu bytu ( garsónky). 
     
d) Iné žiadosti  
50546/11 Mikuláš Bodnár, nar. 1947, Jovická č. 62 - garsónka 
Na októbrovom zasadnutí prerokovaná žiadosť o výmenu na 4poschodie. 
Teraz žiada 1-izbový byt na 1.poschodí.  
Uznesenie č. 13/12/2011 :   Komisia odporúča vyhovieť žiadosti o výmenu  garsónky na 1-
izbový byt  na Jovickej č.56, 2. poschodie (po p. Sabovej).   
 
5851/11 Mária Packová, TB: Čučmianska 20 
Žiada o súhlas na prechodný pobyt na adrese Jovická 62, nakoľko zdravotný stav jej matky, 
J.K, ktorá je nájomníčka malometrážneho bytu (od 3/2011), vyžaduje celodennú starostlivosť. 
Poberá peňažný príspevok na opatrovanie.  
Nedoplatky na nájomnom u J.K.: 0 
Uznesenie č. 14/12/2011 :   Komisia odporúča prehodnotiť  žiadosť po zdokumentovaní 
zdravotného stavu nájomníčky malometrážneho bytu J.K. 
  
d) Nové žiadosti – zatiaľ nekompletné (musí prebehnúť posudková činnosť) 
....../11  Vojtech Bencsó, nar. 1945, bytom Páterova 12 
Uznesenie č. 15/12/2011 :   Komisia konštatuje, že žiadosť je nekompletná. 
 



3.) Byty s nižším štandardom   
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v septembri  2011  
 

pč Č.spisu Meno 
a priezvisko 

Nar. bytom pomery 

1.  1470/2011 
(prerokov. 
v 03/11) 

Ildikó 
Lányiová 

12.2.1963 Jasná 21 rozvedená, jedno plnoleté dieťa, 
Ladislav nar. 1990. Žije s otcom 
a sestrinou rodinou, chce sa 
osamostatniť. Zamestnanie: 
Gemtex. Nedoplatky v čase 
prerokovania nemala. K 2.11.11 
neevidujeme nedoplatky.  
STIAHLA ŽIADOSŤ 

2. 3510/11 
(prerokov. 
v 09/11) 

Imrich Žiga 22.8.1948 Krátka 
20 
t.č.ČR 

vdovec, družka Darina Gažiková 
nar. 1976, dieťa Darina Žigová 
nar. 2003, ZŠ v ČR (dochádzka 
bez neospravedl.hodín). 
Nedoplatky vyrovnal 31.8.11 

 
Voľné byty, obytné jednotky  
1. Zlatá 10 (po Palikovej Zlatici) – obytnú jednotku odovzdajú  
Uznesenie č. 16/12/2011 :   Komisia odporúča doriešiť prevzatie bytu. 
 
Nové žiadosti  
4995/2011 Hana Chomiaková, nar. 1986, TB: Čučmianska dlhá 99     
stav:  slobodná, 2 deti. 
Daňové nedoplatky - evidované 
Uznesenie č. 17/12/2011 :   Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka 
náhradníkov na byty z nižším štandardom. Komisia opakovane prehodnotí žiadosť po 
vyrovnaní všetkých nedoplatkov voči mestu. 
 
5303/11 Rastislav Balog, nar.1945, trvale bytom: Tichá 1, t.č. bez prístrešia (poštovú adresu uviedol 
ZŠ Juh). Stav: rozvedený 
deti: Dve plnoleté bývajú v KE, jedna maloletá býva s matkou (navštevuje ZŠ Juh) 
Daňové nedoplatky: neevidujeme 
Uznesenie č. 18/12/2011 :   Komisia odporúča doplniť žiadosť. 
 
5926/11 Helena Krištofová, nar. 1966, trvale bytom: Kúpeľná 32 
deti: 3 maloleté    
Daňové nedoplatky: exekúcia.  
Uznesenie č. 19/12/2011 :  a) Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka 
náhradníkov na  byty z nižším štandardom.  
 b) S prihliadnutím na odôvodnenie žiadosti komisia odporúča  dať podnet na 
ÚPSVaR na prešetrenie rodinných pomerov. 
 
6029/11 Ivan Gažík, nar. 1989, trvale bytom: Čučmianska 20 
stav: ženatý, manželka Ivana, nar. 1993. Bez detí.  
Odôvodnenie: Bývajú v jednej domácnosti s rodičmi a súrodencami a radi by sa osamostatnili.  
Daňové záväzky: U žiadateľa neevidujeme. Družka má TB v RV od 21.11.11 a poplatok sa vyrúbi až 
od tohto dňa.  



Uznesenie č. 20/12/2011 :   Komisia  neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka 
náhradníkov na  byty z nižším štandardom.   
 
 

Žiadosť o prihlásenie sa na prechodný pobyt 
 
5855/11 Margita Polyáková,  
Odôvodnenie: Prihlásiť sa na prechodný pobyt na R.Bani sa chce z dôvodu, že má záujem 
o opatrovanie zdravotne postihnutého J. R. (rodičia vo VTOS).  
Uznesenie č. 21/12/2011 :   Komisia  odporúča vyhovieť žiadosti o prechodný pobyt na dobu 
určitú do 22.  februára 2011 (do prepustenia matky (M.R.) zdravotne postihnutého J.R. z 
VTOS). 
  
Žiadosti v sledovaní do 31.12.2011 
1457/2009 Martin Adam   (pôvodná žiadosť, nová bola podaná ústne na prijímaní občanov)  
84/11 Diana Krištofová, nar. 1991, bytom Zakarpatská 13, t.č. Zlatá 10 
333/11 Roman Ferko, nar. 5.10.1983, bytom Krátka 2 
Uznesenie č. 22/12/2011 :   Komisia  odporúča zistiť  skutkový stav u sledovaných 
a predložiť na najbližšie zasadnutie komisie. 
  
4.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Poradovník náhradníkov, odporučený v auguste 2010:   

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

 
Nová žiadosť (žiadne):  
Voľný byt bude k 31.1.2012:    
Ildikó Balážová, nájomníčka 2-izbového bytu, Šafárikova č. 101 podala výpoveď.  
 
Návrh na uznesenie: Je potrebné odporučiť pridelenie bytu podľa poradovníka, nakoľko na predmetný 
byt je garančná zábezpeka 1.161,78 (35.000 Sk), aby si náhradník mohol riešiť finančné záležitosti.   
Uznesenie č. 23/12/2011 :   Komisia  odporúča prideliť byt podľa poradovníka  
náhradníkov R.B. s prihliadnutím na platné právne normy.     
 
5.) Nájomné byty – DRUŽBA  a NADABULA – 
 

a)  NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABULA   
 

č.spisu meno a priezvisko Izb bytom 
vRV 

práca 
v RV 

5563/11 Andrea Murínová 1 nie ano 

5564/11 Dominika Murínová 1 nie áno 

5654/11 František Velecký 1 nie áno 

5656/11 Miroslav Krapka 3 ano  

5788/11 Mgr.Marcela Tomášiková 2 ano  

5789/11 Adam Csupori 1 ano  

5853/11 Ján Varga 1 áno  

5854/11 Alžbeta Tiszová 2 áno  

5915/11 Stanislav Chochol 2 áno  

5917/11 Hanna Kovaľovová 3 áno  

5925/11 Ján Völgyi 2-1 áno  

5950/11 Iveta Fundjová 1 nie nie 



6011/11 Attila Lesko 1 ano  

6012/11 Ingrida Lesková 1 ano  

     

 
Uznesenie č. 24/12/2011 :   Komisia  odporúča zaradiť žiadateľov podľa stanovených 
kritérií komisie. 
 
b) Výpovede z nájmu  
Ondrej Smetanka – 2-izb. Družba V.  (byt pridelený L.Č.) 
Peter Lenkei – 1-izb. Družba V. (byt pridelený A. V. s matkou Annou)  
MUDr. Tünde Brázová – 1-izb. Družba IV. (byt pridelený J. V.) 
Uznesenie č. 25/12/2011 :   Komisia  berie na vedomie výpovede z nájmu bytov. 
 
c) Výmeny bytov     
Občiansky zákonník:  § 715 Občianskeho zákonníka – Úprava práv nájomcov pri vzájomnej výmene 
bytu: „So súhlasom prenajímateľov sa môžu nájomcovia dohodnúť o výmene bytu. Súhlas aj dohoda 
musia mať písomnú formu. Ak prenajímateľ odoprie bez závažných dôvodov súhlas s výmenou bytu, 
môže súd na návrh nájomcu rozhodnutím nahradiť prejav vôle prenajímateľa.“ 
 
Žiadosť č. 49794/11 
Tamás Balázs – nájomca 2-izb. Družba VI. č. bytu 13 a  
Róbert Szabó – nájomca 2-izb. Družba VI. č. bytu 14  
Uznesenie č. 26/12/2011 :   Komisia  nemá námietky voči výmene bytov v súlade platnými 
právnymi normami ( Občiansky zákonník) . 
 
Žiadosť č. ...../11  
Martina Emery – nájomca 3-izb. Družba III.  
Radka Óvariová – nájomca 1-izb. Družba I.  
Uznesenie č. 27/12/2011 :   Komisia  nemá námietky voči výmene bytov v súlade platnými 
právnymi normami ( Občiansky zákonník) . 
 
d) Iné    
Anna Rudinská – žiadateľka o bezberiérový byt. K opätovnému ponúknutiu sa vyjadrila, že byt  

nezodpovedá jej predstavám a počká na byt pre ňu vhodnejší 
Róbert Hlivák – žiadateľ o 2-izb. (3935/11) – doplnil žiadosť, že len s balkónom  
Marián Kerekeš – žiadateľ o 3-izb. (5837/10) – aktualizoval si žiadosť na ďalších 12 mesiacov 
Patrícia Parditková – žiadateľka o 2-3 izb. byt (16/11) – zrušila žiadosť o 2-izb. a oznámila narodenie  

dieťaťa. V poradovníku už len na 3-izb.   
Lukáš Jakobej – žiadateľ o 2-3 izb. (5404/10) – aktualizoval si žiadosť na ďalších 12 mesiacov 
Ján Hajdú – pridelený 1-izb. bezbariérový byt – stiahol žiadosť, už si vyriešil bytovú situáciu  
Vladimír Oravec – žiadateľ o 1-2 izb. (4535/11) – stiahol žiadosť o 1-izb., nakoľko má už družku  

a plánujú si založiť rodinu 
Zuzana Zajícová – žiadateľka o 2-izb. (5953/09) – aktualizovala si žiadosť na ďalších 12 mesiacov 
Gaston Gašparec – žiadateľ o 2-izb. (4773/10) – stiahol žiadosť, už si vyriešil bytovú situáciu  
Lucia Kerekešová – žiadateľka o 3-izb. (3130/10) – doplnila aj o 2-izb. 
Tímea Bodnárová – žiadateľka o 3-izb. (584/11) – doplnila aj o 2-1 izb. 
Bernadet Urvová – žiadateľka o 3-izb. (65/09) – oznámila zmenu TB (od 25.10.11 v RV)  

a aktualizovali si žiadosť  
Anna Esztergályosová – žiadateľka o 1-2 izb. (2933/11 a 6179/09 o 2-izb) – doplnila aj o 3-izb. 
a aktualizovali si žiadosť na ďalších 12 mesiacov  
Andrea Esztergályosová – žiadateľka o 3-izb. (3107/10) - doplnila aj o 2-izb. a aktualizovali si žiadosť 
na ďalších 12 mesiacov  



Mgr. Marek Šmihula – žiadateľ o 2-izb. RV a Nadabula (5385/11) – stiahol žiadosť o RV, len 
Nadabula – zatiaľ len telefonicky, má potvrdiť mailom  
Uznesenie č. 28/12/2011 :   a) Komisia  berie na vedomie stiahnutie žiadostí, 

b) komisia odporúča zaradiť žiadateľov podľa stanovených kritérií komisie. 
c) komisia odporúča oboznámiť A.R.  so všetkými voľnými  bezbarierovými bytmi.  
 
 

K bodu č.6.  Prerokovávanie sociálnej agendy 
A)  mimoriadne priznaná pomoc v náhlej núdzi      -    

5856/2011 – L. H. Poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke  z ÚPSVaR.     
Dostavil sa na prijímanie obyvateľov mesta  k p. primátorovi.  Bola mu poskytnutá 
mimoriadna pomoc  v náhlej núdzi vo výške 30€.    
Uznesenie č. 29/12/2011 : Komisia berie na vedomie poskytnutie mimoriadnej pomoci 
v náhlej núdzi bez pripomienok.  
 
B) Nové žiadosti o pomoc:  
5562/2011–A. H. 
- evidujeme nedoplatky voči mestu od r.2002.  
Uznesenie č. 30/12/2011 : Komisia neodporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi. . 
 
5700/2011 – J.B.  Žiadateľka je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 01.04.2010 
a poberá dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR Rožňava (doklady  vystavené dňa 06.12.2011). 
- neevidujeme nedoplatky voči mestu 
     Uznesenie č. 31./12/2011 : Komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 
100 €. 
 
5951/2011, H.Ľ.. Je evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie od 01.07.2010 (potvrdenie zo 
dňa 25.11.2011). Poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z ÚPSVaR od októbra 
2011 (doklad zo dňa 28.11.2011).  V mesiacoch 1-7/2011 poberala nemocenské dávky 
(potvrdenie zo soc. poisťovni zo dňa 28.11.2011).  
Žiada pomoc na preklenutie nakoľko ako uvádza v mesiaci september nedostala žiadnu 
dávku, bola bez príjmu.  
K 31.10.2011 má vysporiadané daňové záväzky voči mestu.    
     Uznesenie č. 32/12/2011 : Komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 
100 €. 
 
6094/2011 – R.Š.  Je dôchodkyňa, poberá dávku v hmotnej núdzi  (potvrdenie zo dňa 
06.12.2011)  
Nepredložila doklad o tom či má vysporiadané daňové záväzky voči mestu.  
     Uznesenie č. 33/12/2011 : V prípade, že žiadateľka predloží doklad o tom, že nemá 
žiadne  nevysporiadané daňové záväzky voči mestu, komisia odporúča poskytnúť pomoc 
v náhlej núdzi vo výške 30 €. 
 

K bodu č.7.  Činnosť na Krátkej č.30 /Rómsky klub/    
     A) informácia  o prevádzke núdzového ubytovania na Krátkej č.30 za mesiac 

 november  2011 
     Uznesenie č. 34/12/2011 : a) Komisia berie na vedomie správu o prevádzke núdzového 
ubytovania na Krátkej č.30 za mesiac november č.2011. 
b) komisia odporúča premiestnenie termostatu /vykurovanie/ do kancelárie sociálnych 
pracovníkov (za kotolňou).  



 
B) ) Žiadosť o povolenie uskutočnenia kultúrno-spoločenského podujatia pre              

dôchodcov  v súlad so schváleným projektom - žiadosť TSP-IKRI –  
     Uznesenie č. 35/12/2011 : Komisia súhlasí s uskutočnením podujatia v priestoroch na 
Krátkej č.30. Podujatie odporúča komisia povoliť  maximálne do 18.00-hod.   
 
C) Rozpis aktivít  na Krátkej č.30  
     Uznesenie č. 36/12/2011 : Komisia berie na vedomie rozpis aktivít na Krátkej č.30.  
 
D) žiadosť o bezplatný prenájom priestorov na Krátkej č.30 – OZ Rozkvet 
     Uznesenie č. 37/12/2011  a) Komisia konštatuje, že OZ Rozkvet neoznámilo nový termín 
podujatia v súlade s prípisom mestského úradu zo dňa 18.11.2011 (č.spisu 44697/2011). 
b)Komisia nemá námietky voči uskutočnenia kultúrneho podujatia pre dôchodcov ( podľa 
predloženého scenára) v pracovných dňoch maximálne do 18.00-hod. Dozor pri podujatí 
odporúča zabezpečiť sociálnymi pracovníkmi.  Zo strany žiadateľa je tiež potrebné určiť 
kontaktnú osobu zodpovednú za  priebeh podujatia.  

 
E) žiadosť o umožnenie nácviku do 25.12.2011 – OZ Rozkvet 
Uznesenie č. 38/12/2011  Po oboznámení sa z rozpisom aktivít na Krátkej č.30 komisia 
nemá námietky  voči uskutočneniu krúžkových aktivít (v súlade s prípisom mesta zo dňa 
18.11.2011 – č.spisu 5646/2011) OZ Rozkvet a to každú stredu od 13,00 do 16,00-hod. do 
25.12.2011. Dozor počas činnosti  odporúča zabezpečiť poverenými pracovníkmi. Zo strany 
žiadateľa je tiež potrebné určiť kontaktnú osobu zodpovednú za  priebeh nácviku.  
 
K bodu č.10.  Rôzne  

a)Návrh na zaradenie materiálov do programu zasadnutí MZ v roku 2012 – 
harmonogram a obsahová náplň zasadnutí MZ na rok 2012 
- plánované zasadnutia MZ posledné štvrtky v mesiaci – H.Šujanská 

         Predseda komisia vyzval členov komisie, že prípadné návrhy na zaradenie materiálov do 
programu zasadnutí Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ  zaslali  jemu  alebo 
tajomníkovi komisie. 
Uznesenie č. 39/12/2011 -   Komisia berie na vedomie požiadavku. Prípadné návrhy na 
zaradenie materiálov do programu zasadnutí MZ v roku 2012 členovia komisie zašlú p. 
Šujanskej. 
  

b)žiadosť o dotáciu – Klub Downovho syndrómu GEMER,  Železničná č.153, 
Betliar 

Uznesenie č. 40/12/2011 -   Komisia neodporúča poskytnutie dotácie z dôvodu nesplnenia 
požadovaných podmienok. 
 
         c) oboznámenie sa s Projektom na rekonštrukciu SOHaP  
Uznesenie č. 41/12/2011 -   Komisia berie na vedomie správu o podanom projekte na 
rekonštrukciu SOHaP. 

 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 


