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

zo dňa 09.01.2012  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:                                                                                           
 
P r o g r a m :                                                                                             
1. Otvorenie  
2. Návrh VZN mesta Rožňava – opätovné prerokovanie – Bc. Černická 
3. Prerokovávanie bytovej agendy  
4. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
5. Predbežný rozpočet k novému projektu TSP    
6. Rôzne  
7.   Diskusia  
8.   Záver  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K bodu č.2.  Návrh VZN mesta Rožňava – opätovné prerokovanie – Ing. Karol Kováč, Bc. 
Černická 
Uznesenie č. 01/01/2012 :    Komisia berie na vedomie návrh na zmeny a doplnky VZN a 
odporúča upraviť §2 a §3 nasledovne: 

§ 2  
Podmienky pre vytvorenie poradovníka žiadateľov 

1. Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má možnosť podať žiadosť 
o prenájom nájomného bytu do podateľne Mestského úradu v Rožňave.  

 
2. Mestský úrad sprístupní informácie pre žiadateľa v elektronickej forme na 

internetovej stránke mesta a na informačnej tabuli pred kanceláriou odboru 
sociálnych vecí a bytovej politiky (ďalej len „odbor“), a to predtlač žiadosti, 
čestných vyhlásení, zoznam potrebných príloh, vzor nájomnej zmluvy s 
podmienkami nájmu a dispozičné riešenia bytov. 

 
3. Žiadosť musí mať písomnú formu na predpísanom tlačive, musí byť odôvodnená 

s uvedením údajov o žiadateľovi (meno a priezvisko, dátum narodenia, stav, 
trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), o manželovi, prípadne druhovi, o deťoch 
(meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, pokiaľ je iné ako bydlisko 
žiadateľa). Ďalej žiadateľ v žiadosti konkretizuje o koľko izbový byt žiada, 
prípadne iné požiadavky (ako napr. typ bytu, poschodie, orientácia bytu, balkón 
a pod.). Pri konkretizovaní môže ísť aj o viaceré varianty.     

 
4. Žiadosť sa považuje za kompletnú, pokiaľ je vypísané tlačivo žiadosti podľa 

bodu 3 a sú doložené nasledovné prílohy:  
a) príjem žiadateľa a osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť, za kalendárny rok 

predchádzajúci roku podania žiadosti,  
b) potvrdenia o uhradených záväzkoch voči mestu Rožňava,  Sociálnej 

poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, 
c) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je vlastníkom ani stavebníkom bytu, 

domu v k.ú. Rožňava a nie je schopný si sám riešiť svoju bytovú situáciu,  



d) čestné vyhlásenie, že sa oboznámil s podmienkami pridelenia bytu, 
nájomnou zmluvou, so zmluvnými podmienkami a dispozičným riešením 
bytu,  

e) originály alebo overené kópie rodných listov detí, sobášneho listu, 
právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode, zverení dieťaťa do osobnej 
starostlivosti v prípade, že žiadateľ má deti, je ženatý / rozvedený alebo 
má zverené dieťa do osobnej starostlivosti.   

f) pokiaľ je žiadateľ zdravotne postihnutý a žiada bezbariérový byt: 
potvrdenie lekára o postihnutí uvedenom v prílohe č. 2 Zákona č. 
443/2010, v prípade, že nemá postihnutie uvedené v tejto prílohe, predloží:  
preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby alebo posudok posudkového 
lekára Sociálnej poisťovne s uvedením percentuálnej miery funkčnej 
poruchy,     

g) pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt na území mesta, ale má pracovný 
pomer v meste Rožňava: potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere 
žiadateľa s uvedením, odkedy trvá pracovný pomer v meste Rožňava,  

h) pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt, ale podniká na území mesta Rožňava:  
overenú kópiu živnostenského listu s miestom podnikania v meste 
Rožňava alebo iný doklad, ktorý preukázateľne potvrdí podnikanie 
v meste Rožňava (napr. nájomnú zmluvu na prevádzku)  

 
5. V prípade, že žiadosť nemá všetky potrebné náležitosti a prílohy, žiadateľ je 

vyzvaný, aby si žiadosť doplnil do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.  
 
6. Úplnosť žiadosti a príloh prehodnotí odbor. Žiadosť nie je zaradená do 

poradovníka, ak:  
a) žiadosť nemá všetky potrebné prílohy uvedené v bode 4 a ani do 30 dní 

odo dňa výzvy na doplnenie žiadosti ich žiadateľ nepredložil,   
b) žiadateľ nespĺňa podmienky príjmu uvedené v § 3 ods. a), b) tohto VZN,   
c) žiadateľ má záväzky voči mestu Rožňava, Sociálnej poisťovni, zdravotnej 

poisťovni alebo daňovému úradu,  
d) žiadateľ nesúhlasí s podmienkami pridelenia bytu 
e) žiadateľ nesúhlasí s podmienkami uvedenými v nájomnej zmluve  
f) žiadateľ je vlastníkom bytu alebo domu. Táto podmienka neplatí 

v prípade, že žiadateľ je rozvedený alebo v rozvodovom konaní (o čom 
predloží návrh na rozvod manželstva potvrdený podacou pečiatkou súdu) 
a nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo 
žiadateľov spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti neprevýši jednu 
polovicu.    

 
7. Žiadosť pred zaradením do poradovníka sa oboduje na základe hodnotiacich 

kritérií, platných v čase podania žiadosti, nasledovne:  
 
 

 1. Žiadateľ má minimálne 1 rok trvalý pobyt na území mesta 
Rožňava alebo pracovný pomer alebo podniká na území mesta 
Rožňava (ďalej len „TB v RV“) 

7 bodov 

2. Žiadateľ má TB v RV a zabezpečuje starostlivosť o jedno alebo 
dve maloleté deti  (je rodičom alebo má dieťa zverené do náhradnej 
rodinnej starostlivosti) 

7+2 body 



3. Žiadateľ má TB v RV a zabezpečuje starostlivosť o 3 a viac 
maloletých detí  (je rodičom alebo má dieťa zverené do náhradnej 
rodinnej starostlivosti) 

7+1 body 

4. žiadateľ má TB v RV a je ženatý/vydatá, bez detí, do 35 rokov  5 bodov  
5. žiadateľ má TB v RV a je ženatý/vydatá, bez detí, nad 35 rokov 
a nie je starobný dôchodca  

4 body 

6. žiadateľ má TB v RV a je slobodný, rozvedený, ovdovený bez detí 
do 35 rokov 

3 body 

7. žiadateľ má TB v RV a je slobodný, rozvedený, ovdovený bez detí 
nad 35 rokov a nie je starobný dôchodca 

2 body 

 8. Žiadateľ nemá minimálne 1 rok trvalý pobyt na území mesta,   
ani pracovný pomer, ani nepodniká na území mesta 

1 bod 

9. Žiadateľ je starobný dôchodca 0 bodov 
 

8. Žiadosť je zaradená do poradovníka podľa súčtu bodov na základe bodu 7. 
V prípade rovnosti bodov rozhoduje dátum podania žiadosti. Pokiaľ je viac 
žiadateľov s rovnakým počtom bodov a rovnakým dátumom podania, sú 
žiadatelia evidovaní pod jedným poradovým číslom a ak v prípade uvoľnenia 
bytu nie je pred nimi nikto v poradovníku, rozhodne sa poradie žrebovaním na 
zasadnutí komisie O termíne žrebovania budú žiadatelia informovaní 
s možnosťou ich účasti na žrebovaní. Žrebovanie vedie predseda Komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave (ďalej len 
„komisia“) na   zasadnutí komisie.     

 
9. Poradovník zostavuje a predkladá na zverejnenie referent bytovej agendy 

odboru po kontrole vedúceho odboru mesačne po uplynutí mesiaca do 5 
pracovných dní v nasledujúcom mesiaci. O zaradení nových žiadateľov do 
poradovníka môže byť informovaná komisia na požiadanie, ktorá má zároveň aj 
právo kontroly správnosti bodovania. Žiadateľ je informovaný o počte získaných 
bodov písomne do 30 dní odo dňa podania kompletnej žiadosti, resp. do 30 dní 
odo dňa doplnenia žiadosti o všetky náležitosti. V lehote do 15 dní odo dňa 
prevzatia oznámenia môže vzniesť pripomienku k súčtu bodov, a to písomne 
alebo elektronicky.     

 
10. Žiadosti so všetkými potrebnými prílohami sú evidované v poradovníku po dobu 

12 mesiacov odo dňa podania žiadosti so všetkými prílohami, resp. odo dňa 
doplnenia žiadosti o všetky prílohy a žiadateľ je povinný bez vyzvania žiadosť 
aktualizovať, v opačnom prípade bude žiadosť považovaná za neaktuálnu 
a vyradí sa z poradovníka. O tejto skutočnosti bude žiadateľ informovaný 
v oznámení o počte získaných bodov.  

 
11. V prípade zmien skutočností, uvedených v žiadosti, je žiadateľ povinný 

bezodkladne informovať odbor a predložiť doklad o zmene skutočnosti. Pokiaľ 
skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa bodu 7., žiadosť sa 
opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov 
s dátumom podania pôvodnej kompletnej žiadosti.     

 
12. V prípade, že žiadateľ odmietne ponúkaný byt, ktorý v žiadosti uviedol (ako 

prioritný), je jeho žiadosť vyradená z poradovníka žiadateľov, a to vo všetkých 



typoch bytov. V prípade, že žiadateľ odmietne ponúkaný iný typ bytu, ako 
uviedol v žiadosti, jeho žiadosť ostáva v poradovníku.  

 
13. V prípade, že žiadateľ prevezme iný byt ako ten, ktorý uviedol v žiadosti,  

zostáva jeho žiadosť evidovaná na ten typ bytu, ktorý uviedol v žiadosti, podľa 
súčtu bodov a pôvodného dátumu podania. Týka sa to aj v žiadateľov, ktorí 
preberú bezbariérový byt a nemajú postihnutie uvedené v prílohe č. 2 Zákona č. 
443/2010 Z.z.  

 
14. Poradovník na bezbariérové byty je zostavovaný osobitne s nasledovným 

poradím:  
a) žiadateľ so zdravotným postihnutím uvedeným  v prílohe č. 2 Zákona č. 

443/2010 Z.z. podľa dátumu podania. V prípade rovnakého dátumu 
podania sa postupuje tak, ako je uvedené v bode 8 (žrebovanie).  

b) žiadateľ so zdravotným postihnutím, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2 
Zákona č. 443/2010 Z.z., ale je držiteľom preukazu ZŤP alebo má 
posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne.  

c)  iný typ žiadateľa ako sú uvedení v bode 14a),14b) 
 

15. V prípade uvoľnenia bezbariérového bytu sa postupuje podľa poradovníka na 
bezbariérové byty a pokiaľ nie je evidovaný žiadny žiadateľ, postupuje sa podľa 
poradovníka ostatných žiadateľov.  

 
Do § 3  - Uzatvorenie nájomnej zmluvy – vložiť nasledovné body :  

1. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy po ponúknutí bytu je žiadateľ 
povinný:  

a. predložiť potvrdenie o príjme za kalendárny rok predchádzajúci roku, 
v ktorom vzniká nájom bytu,  

b. aktuálne potvrdenie o uhradení záväzkov voči mestu,  
c. uviesť aktuálny rodinný stav.   

 
3. Podmienky príjmu uvedené v bode 2, ods. a), b) sa považujú aj za podmienky 
pri posúdení žiadosti pred zaradením do poradovníka.  

 
 
K bodu č.3.  Prerokovávanie bytovej agendy 

1. Malometrážne byty  
Poradovník náhradníkov, odporučený v januári  2012:   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 3366/11 Mgr.Margita Bednárová pridelenie garsónky  
2. 50546/11  Mikuláš Bodnár Pridelený 1-izb. ako výmena za garsónku (po 

Sabovej) 
 3366/11 Ján Bernáth Po uhradení záväzkov, má predložiť potvrdenie  
 
a) Voľné byty   
1-izbový byt, Jovická č.60, 4. poschodie (po Szányiovej – pridelený byt Družba VII.) 
1-izbový byt, Jovická č.62, 4. poschodie (po Tóthovej – pridelený byt na nižšom poschodí) 
garsónka, Jovická č. 60, 4. poschodie (po Rézművesovej – zomrela)  
 
b) Žiadosti 



 
5911/11 Mgr. Margita Bednárová, nar. 1941, TB: Rožňava,  
Uznesením č. 12/12/2011 komisia odporučila pridelenie garsónky.  
Žiadosťou zo dňa 28.12.2011 požiadala o prehodnotenie uznesenia, aby jej bolo odporúčané 
pridelenie 1-izbového bytu, nakoľko má bytové zariadenie - rohovú sedačku, ktorá sa 
rozťahuje a spí na nej a má aj obývaciu stenu a nezmestí sa jej do garsónky.  
Uznesenie č.2/01/2012: Komisia potvrdzuje svoje uznesenie č. 12/12/2011 zo dňa 
13.12.2011, ktorým odporučila pridelenie garsónky.  
 
5851/11 Mária Packová, , nar. 1960, TB: Rožňava  
Žiada o prihlásenie sa na prechodný pobyt k matke, Jolane Kónyovej, nar. 1937, ktorá je 
nájomníčkou malometrážneho bytu. 
Uznesením č. 14/12/11 komisia žiadala zdokumentovať zdravotný stav J. Kónyovej.  
Uznesenie č.03/01/2012: Komisia neodporúča udeliť súhlas na prechodný pobyt pre 
Máriu Packovú na adrese Jovická č. 62. Ďalej žiada predložiť termín, do kedy je 
uzatvorená nájomná zmluva s Jolanou Kónyovou a prehodnotí  ďalšie predĺženie.   
 
3.) Byty s nižším štandardom   
Uznesenie č.04/01/2012: Komisia odporúča nasledovný poradovník na byty s nižším 
štandardom:  
 

pč Č.spisu Meno  
1. 3510/11 

(prerokov. 
v 09/11) 

Imrich Žiga 

2. 4286/11 Juraj Gruľo 
3. 6063/11 Diana Krištofová 
4. 41/12  Tomáš Rézműves 
5. 5303/11 Rastislav Balog 
6. 6031/11 Ján  

Rézmüves 
 LEN AK MÁ 
VYSPORIADANÉ 
ZÁVÄZKY 

Zároveň odporúča vyzvať Imricha Žigu  
 
Žiadosti o pridelenie bytu  
 
4286/11   Juraj Gru ľo, nar. 1980, TB Rožňava    - Prerokované v 09/11, v 11/11 
stav: slobodný, družka: Helena Kristofová, nar. 1982, 3 maloleté deti..   
Komisia prijala uznesenie č. 18/11/2011, že žiadosť prerokuje po uhradení záväzkov voči mestu.  
28.12.2011 predložila potvrdenie o vyrovnaní všetkých  daňových záväzkov.  
Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.05/01/2012: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na 2. 
miesto  
 
5303/11 Rastislav Balog, nar. 1956, TB: Rožňava,  t.č. bez prístrešia  
Uznesením č. 18/12/11 komisia odporúčala doplniť žiadosť  
Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.06/01/2012: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na 5. 
miesto  



 
6031/11 Ján Rézmüves, nar. 1979, TB: Rožňava,  
Uznesenie č.07/01/2012: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na 6. 
miesto, pokiaľ nemá záväzky voči mestu.  
 
6063/11 Diana Krištofová, nar. 1991, TB: Rožňava (žiadosť č. 84/11 – v sledovaní)  
Odôvodnenie žiadosti:  žiadosť doplnila 29.12.11. Žiada byt na Zlatej 10.   
Záväzky voči mestu:  neevidujeme. Záväzky od r. 2004 boli všetky vyrovnané.  
Uznesenie č.08/01/2012: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na 3. 
miesto  
 
6093/11 Martin Adam , nar. 1986, TB: Rožňava  
stav: slobodný, družka Monika Hlaváčová, nar. 1993 
deti: 3 maloleté  
Záväzky voči mestu: Martin Adam – neevidujeme, Monika Hlaváčová – evidujeme (od kedy má deti, 
nič nie je zaplatené)   
Uznesenie č.09/01/2012: Komisia odporúča, aby si žiadateľ podal žiadosť po uhradení 
všetkých záväzkov voči mestu.   

 
41/12 Tomáš Rézműves, nar. 1993, TB: R. Baňa  
stav: slobodný, družka Erika Gulkasová, nar. 1993 
deti: 1 maloleté  
Nedoplatky: neevidujeme, dňa 3.1.2012 všetko uhradili. V roku 2012 evidovaní samostatne.    
Uznesenie č.10/01/2012: Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na 4. 
miesto  
 
Žiadosti v sledovaní do 31.12.2011 
1457/2009 Martin Adam   - nová žiadosť č. 6093/11   
84/11 Diana Krištofová, nar. 1991, TB: Rožňava – nová žiadosť 6063/11  
333/11 Roman Ferko, nar. 1983, TB Rožňava – stav nedoplatkov: R. Ferko nedoplatky znížené o cca 
5 €, u družky, Kristíny Horváthovej zrástli o neuhradenú splátku v poslednom kvartáli.  
Uznesenie č.11/01/2012: Komisia odporúča vyradiť zo sledovania žiadosť Romana 
Ferku, nakoľko do 31.12.2011 neuhradil všetky záväzky voči mestu.   
 
 

4.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Voľné byty   
2-izbový byt  – od 31.1.2012  
  
Poradovník náhradníkov, odporučený v auguste 2010:   

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

 
Dňa 5.1.2012 p. Benöová telefonicky oznámila, že nevie získať prostriedky na úhradu 
finančnej zábezpeky. Bola jej ponúknutá možnosť podať si žiadosť do komisie o predĺženie 
lehoty úhrady o 6 mesiacov po pridelení bytu (podľa VZN je takáto možnosť). Vraj ani za 6 
mesiacov sa jej nepodarí uhradiť zábezpeku. Má písomne potvrdiť, že sťahuje svoju žiadosť.  
Uznesenie č.12/01/2012: Komisia odporúča vyradiť žiadateľku Reginu Benöovú 
z poradovníka náhradníkov na základe jej vyjadrenia, že nemá záujem o pridelenie  
nájomného bytu.  
 
Nová žiadosť:  



Jaroslav Piljan, nar. 1974, TB: Rožňava 
Žiadosť podaná dňa 9.1.2012. Neúplná žiadosť. 
Uznesenie č.13/01/2012: Komisia žiadosť prehodnotí na najbližšom zasadaní komisie po 
doplnení žiadosti o príjem a potvrdenie o úhrade záväzkov voči mestu.  
  
 
 
 
 
K bodu č.4.  Prerokovanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
 
a)    Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi a ďalšej 
sociálnej pomoci   
  
mimoriadne priznaná pomoc v náhlej núdzi      -    
 
91/2012 – M. R., nar. 1955,  TB: Rožňava. Bola jej poskytnutá mimoriadna pomoc  v náhlej 
núdzi vo výške 50€.    
Uznesenie č.14./01/2012 : Komisia berie na vedomie poskytnutie mimoriadnej pomoci 
v náhlej núdzi bez pripomienok.  
 
Nové žiadosti o pomoc:  neboli 
 
 
b)  správa o plnení uznesení komisie za mesiac december 2012 
 
Uznesenie č. 15/01/2012 : komisia berie na vedomie správu o uznesení komisie za mesiac 
december 2012 a odporúča nasledovné: 
 Naďalej sledovať uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia    
 V uznesení č. 27/12/2012 – R.Ó.-  preveriť či  je určená lehota na uhradenie 
rozdielu finančnej zábezpeky.  
 V uznesení č. 28/12/2012 –komisia odporúča vyradiť A.R. z poradovníka pokiaľ 
neprevezme ponúknutý byt  
 
 
K bodu č.5.  Predbežný rozpočet k plánovanému novému projektu TSP 
 
Uznesenie č 16/01/2011 :   Komisia berie na vedomie možnosť  ďalšieho projektu 
a odporúča zapojiť sa podľa možnosti. 
 
   
 
 

 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 



 
 
 


