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

zo dňa 06.02.2012  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:    
                                                                                                                                        
P r o g r a m :                                                                                             
 
1. Otvorenie  
2. Návrh rozpočtu mesta 2012-2014 zo sedenia s poslancami z 19.01.2012 
3. Harmonogram zasadnutí a obsahová náplň zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rožňave 

v roku 2012  
a) návrh poslanca Ing. Karola Kováča  
b) vyjadrenie odboru soc. vecí..... 
c) harmonogram zasadnutí komisií 

4. Správa Ing. Tímea Bodnárová  
5. Prerokovávanie bytovej agendy  
6. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
 - plnenie uznesení komisie 
7. Návrh Lokálnej stratégie Mesta Rožňava    
8. Rôzne  
 a) Rozpis aktivít na Krátkej č. 30 od január 2012  
 b) žiadosť obyvateľov severnej časti 
 c) správa o prevádzke núdzového bývania 
 d) žiadosť o dotáciu 

 e) návrh poslanca Ing. Petra Marka  
 f) návrh členky komisie  p. Mešťanovej 
9.   Diskusia  
10.   Záver  

 
K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta 2012-2014 zo sedenia s poslancami 
z 19.01.2012  -  predkladala Ing. Leskovjanská 
Uznesenie č. 01/02/2012 :    Komisia berie na vedomie predložený návrh rozpočtu mesta 
2012-2014 a odporúča nasledovné: 

a) v príjmovej časti odporúča schváliť bez pripomienok  
b) u kapitálových výdavkoch podporuje návrh rozpočtu s dôrazom na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií a rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ patriace pod 
mesto. 

 
K bodu č.3. Harmonogram zasadnutí a obsahová náplň zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2012  

d) návrh poslanca Ing. Karola Kováča  
e) vyjadrenie odboru soc. vecí..... 
f) harmonogram zasadnutí komisií 

Uznesenie č. 02/02/2012 :   a) Komisia berie na vedomie predložený návrh harmonogramu 
zasadnutí a obsahovej náplne zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2012,  



návrh poslanca Ing Karola Kováča, ako aj vyjadrenie odboru sociálnych vecí a bytovej 
politiky.  
b) Komisia odporúča zapracovať do harmonogramu zasadnutí MZ v Rožňave  návrh 
odboru sociálnych vecí a bytovej politiky na termíny prehodnotenia platných VZN v roku 
2012.     
 
K bodu č.4. Správa Ing. Tímea Bodnárová  
Bod č.4 komisia vyňala z programu rokovania..  
 
 
K bodu č.5.  Prerokovávanie bytovej agendy 
1. Malometrážne byty  
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v decembri 2011:   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 3366/11 Mgr.Margita Bednárová pridelenie garsónky  - Nová žiadosť  
2. 50546/11  Mikuláš Bodnár Výmena garsónky za 1-izb. (po Sabovej)  - Nová 

žiadosť  
 3366/11 Ján Bernáth Po uhradení záväzkov, má predložiť potvrdenie  

Uznesenie č.  03/02/2012 :    Komisia odporúča opakovane vyzvať p. Jána Bernátha na 
uhradenie záväzkov voči mestu s podmienkou, že pokiaľ do 15 dní odo dňa prevzatia 
výzvy ( prípadne  telefonického upozornenia) neuhradí všetky záväzky voči mestu 
komisia odporúča vyradiť z poradovníka náhradníkov na malometrážne byty.    

 
a) Voľné byty   
1-izb. byt, Jovická č.60, 4. posch., výmera 40,49 m2 (po Szányiovej – pridelený byt Družba VII.) 
1-izb. byt, Jovická č.62, 4. posch., výmera 40,49 m2 (po Tóthovej – pridelený byt na nižšom poschodí) 
garsónka,  Jovická č.60, 4. posch., výmera 20,17 m2 (po Rézművesovej – zomrela)  
1-izb. byt, Jovická č.56, 2. posch., výmera 40,49 m2 (po Sabovej – zomrela) – pridelený Mikulášovi 
Bodnárovi  
 
Nakoľko na byty Družba žiadosti dôchodcov majú 0 bodov, sú istým spôsobom vylúčení 
z možnosti pridelenia bytu Družba, možno by stálo za zváženie prehodnotiť pridelenie 
na 4. poschodí.  
V zmysle čl. VI. VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo 
vlastníctve mesta Rožňava byty osobitného určenia (malometrážne byty) sa 
prideľovanie bytov na 4. poschodí (vzhľadom na to, že tu nie je výťah) prehodnocuje 
osobitne.   
 
b) Žiadosti o pridelenie bytu  
Pôvodná žiadosť: 4373/11 (aj 4904/11) Vlasta Domiková, nar. 1953, Kyjevská 26  
TB. Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.  04/02/2012 :    Komisia odporúča prideliť1-izbový byt, na Jovickej č.56, 2. 
poschodie (po Sabovej) na dobu určitú  3 mesiace. Komisia v mesiaci pred ukončením 
nájomnej zmluvy prehodnotí predĺženie nájomnej zmluvy v prípade písomne podanej 
žiadosti p. Domikovej a  správy o plnení záväzkov voči mestu (správca bytu).   
 
 
Pôvodná žiadosť: 5911/11  Mgr. Margita Bednárová, nar. 1941, TB: Edelényska 1  
Záväzky voči mestu: neevidujeme  



Uznesenie č.  05/02/2012 :    Komisia odporúča prideliť1-izbový byt, na Jovickej č.60, 4. 
poschodie (po Szányiovej) na  dobu určitú  3 mesiace. Komisia v mesiaci pred ukončením 
nájomnej zmluvy prehodnotí predĺženie nájomnej zmluvy v prípade písomne podanej 
žiadosti Mgr. Bednárovej a správy o plnení záväzkov voči mestu (správca bytu a KO).   
 
6064/11 Vojtech Bencső, nar. 1945, Páterova 12  
Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.  06/02/2012 :    Komisia neodporúča pridelenie malometrážneho bytu. 
 
247/12 Štefan Černický, nar. 1958, Zlatá 20, t.č. Zlatá 4 (v podnájme)  
Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.  07/02/2012 :    Komisia odporúča prideliť garsónku, na Jovickej č.60, 4. 
poschodie (po Rézművešovej) na dobu určitú  3 mesiace. Komisia v mesiaci pred 
ukončením nájomnej zmluvy prehodnotí predĺženie nájomnej zmluvy v prípade písomne 
podanej žiadosti p. Š. Černického a  správy o plnení záväzkov voči mestu (správca bytu a 
KO).   
 
c) Žiadosti o pridelenie bytu – nekompletné (vyzvaný na predloženie dokladov)   
6488/11 Elena Polyáková, nar. 1955, Jarná 17, manžel Ján, nar. 1956  
249/12 Jozef Lányi, nar. 1955, Strmá 2, t.č. Nadabula 108, manželka Rozália, nar. 1954 
Uznesenie č.  08/02/2012 :    Komisia prehodnotí žiadosti po skompletizovaní. 
 
d) Iné žiadosti -  výmena   
 
320/12 Mikuláš Bodnár,  nar. 1947, TB: Jovická č. 62 (od 1.6.2011) 
Záväzky voči mestu: neevidujeme  
Uznesenie č.  09/02/2012 :    Komisia odporúča prideliť1-izbový byt, na Jovickej č.62, 4. 
poschodie (po Tóthovej). 
 
 
3.) Byty s nižším štandardom   
 

Poradovník na byty s nižším štandardom, odporučený v januári 2012:  
 

pč Č.spisu Meno  
1. 3510/11 

 
Imrich Žiga 

2. 4286/11 Juraj Gruľo 
3. 6063/11 Diana 

Krištofová 
4. 41/12  Tomáš 

Rézműves 
5. 5303/11 Rastislav 

Balog 
 
Uznesenie č.  10/02/2012 :    Komisia odporúča sledovať plnenie záväzkov voči mestu  
(nájomné spojené s bývaním a KO) a štvrťročne predložiť správu komisii. 
 
Žiadosti o pridelenie bytu  
 
286/12 Lucia Krištófová,  nar. 1992, TB: Čučmianska 32, t.č. Zlatá 15  



stav: slobodná, druh, Marko Ikri, nar. 1991, TB: R. Baňa 174  
Záväzky voči mestu: evidujeme. Nie sú prihlásení samostatne, Lucia pri matke, Marko pri otcovi. Deti 
nie sú prihlásené vôbec.   
Uznesenie č.  11/02/2012 :    Komisia neodporúča zaradenie žiadateľky do poradovníka pre 
uchádzačov o byty s nižším štandardom. Po vyrovnaní všetkých nedoplatkov voči mestu  
komisia v prípade novej písomnej žiadosti  opakovane prehodnotí žiadosť.  
 
294/12 Martin Adam , nar. 1986, TB: Čučmianska 19, t.č. Zlatá 10  
stav: slobodný, družka Monika Hlaváčová, nar. 1993, TB: S.Czabána č. 12  
Záväzky voči mestu: neevidujeme. Prihlásení sú samostatne. Syna Dávida neprihlásili. 
Uznesenie č.  12/02/2012 :    Komisia neodporúča zaradenie žiadateľa do poradovníka pre 
uchádzačov o byty s nižším štandardom. Po zaevidovaní syna Dávida na KO a  pokiaľ budú 
mať vyrovnané všetky nedoplatky voči mestu  komisia v prípade novej písomnej žiadosti  
opakovane  prehodnotí žiadosť.  
 
 
339/12 Sylvia Potová, nar. 1971, TB: Podrákošská 7  
stav: vydatá, manžel: Gejza Póta, nar. 3.12.1963, už 13 rokov nežijú spolu  
Záväzky voči mestu: roky 2002-2009 sú riešené v exekúcii, za roky 2010-2011 evidujeme záväzky.  
Uznesenie č.  13/02/2012 :    Komisia neodporúča zaradenie žiadateľky do poradovníka pre 
uchádzačov o byty s nižším štandardom. Po vyrovnaní všetkých nedoplatkov voči mestu  
komisia v prípade novej písomnej žiadosti  opakovane  prehodnotí žiadosť.  
 

4.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Voľné byty: 2-izbový byt  – od 1.2.2012  
Poradovník náhradníkov:    

p.č. č.spisu  Meno a priezvisko pomery  
1.  Mgr. Marcela Tomášiková  

 
Nová žiadosť:  
Jaroslav Piljan, nar. 1974, TB: Edelényska č. 44, ženatý, 2 maloleté deti 
Vyzvaný na predloženie príjmu za posledné 3 mesiace.  
Dňa 2.2.12 telefonicky oznámili, že príjem nepredložil, nakoľko by radšej mal záujem o byty 
Družba. Žiadosť bezpredmetná  
Uznesenie č.  14/02/2012 :    Komisia berie na vedomie uvedené skutočnosti a považuje 
žiadosť za bezpredmetnú.   
 
Mgr. Marcela Tomášikova, nar. 1976, TB: Jarná 8, t.č. Budovateľská 19.  
Stav: slobodná, 1 maloleté dieťa (nar. 2000)   
Príjem predložený, podmienky príjmu podľa VZN spĺňa.  
Uznesenie č. 15/02/2012 :    Komisia odporúča pridelenie voľného 2-izbového bytu na 
Šafárikovej č.101 Mgr. Marcele Tomášikovej. 
 
5. Nájomné byty – DRUŽBA  a NADABULA  
 

a)  NOVÉ ŽIADOSTI o pridelenie bytu DRUŽBA, NADABULA   
 

č.spisu meno a priezvisko 
Dátum 

nar. 
Izb 

byto
m 

vRV 

Vlast. 
práca 
v RV stav,pomery 

6164/11 Silvia Jakobejová  7.1.64 3-2 áno **  vydatá, 2 deti  

6168/11 Helena Lazóková    14.5.52 1 áno    vdova  

6246/11 Alžbeta Šmihulová   4.12.64 2 nie  áno rozvedená, sama   aj NADABULA  



40/12 Petronela Sepešiová  8.4.84 2 ano   slobodná, sama  

160/12 Tobiáš Hujdič 26.5.93 1 áno   slobodný, sám 

185/12 Ján Völgyi ml. 3.3.81 2 áno   slobodný, sám 

25012 Robert Milko 17.5.64 1 áno ***  rozvedený, sám 

251/12 Irena Duklesová  11.10.58 1 áno **  vydatá, len pre seba  

252/12 Henrieta Návojová 21.4.76 3 áno   vydatá, 1 dieťa, čakajú 2. dieťa 

285/12 Denisa Malovanikova 3.6.81 2 nie  nie rozvedená, druh, 3 deti 

293/11 Karol Gažik 26.8.63 2 áno ****  ženatý, 3 deti  

340/12 Ladislav Bukovič 1.9.45 1 áno   nájomca malometrážneho bytu, sám 

341/12 Dalibor Hrenčuk 30.1.87 2 áno   slobodný, sám 

363/12 
Ibrahim Eltayeb 
Khalafallah, Mgr. 

1.1.76 2 nie 
 

áno* ženatý, bez deti   aj NADABULA 

383/12 Monika Ďurčová 3.6.90 2 áno   Slobodná 

484/12 Róbert Adók 20.5.1970 2 nie  áno rozvedený, družka 

507/12 Ján Grieger 19.6.52 1 áno 
 

 
rozvedený, sám, postihnutý, predložil potvrdenie 
lekára o postihnutí podľa prílohy č. 2 zákona č. 
443/2010  SPĹŇA BEZBARIÉROVÝ 

 
* má predložiť doklad o pracovnom pomere v RV (pracuje v lekárni). Predložil potvrdenie 
**obe žiadateľky vlastníctvo s manželom, V žiadosti uvedené, že sú v rozvodovom konaní. 
no na základe výzvy na predloženie návrhu na rozvod uviedli, že žiadosť nepodali. V tom 
prípade berieme, že sú vlastníčky.  
***Vlastník 1-izbového bytu  
****Vlastník s manželkou 2-izbového bytu Zlatá 15, ktorý im mesto previedlo do vlastníctva  
Uznesenie č.  16/02/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadateľov podľa doposiaľ platných 
kritérií. 
 
b) Iné    
 

Dátum meno a priezvisko 
Dátum 

nar. 
pôvodná  
žiadosť  predmet  

5.12.11 Denisa Bankiová   12.2.86 1-izb.byt stiahla žiadosť, bytovú situáciu si už vyriešila 

6.12.11 Peter Harhovský    30.5.75 
2-izb. byt odmietol 2-izb, a doplnil na 3-izb., nakoľko sa im narodilo 

dieťa  
20.12.11 Eva Szarková  21.9.84 Nadabula  aktualizovala si žiadosť  

20.12.11 Eva Szarková  8.7.62 Nadab., Družb. aktualizovala si žiadosť 

22.12.11 Adam Csupori 15.7.76 1-izb. odmietol bezbariérový 

22.12.11 Andrea Murínová   1-izb. odmietla bezbariérový  

22.12.11 Dominika Murínová   1-izb. odmietla bezbariérový  

2.1.12 Ján Rybár  6.11.84 2-izb. zrušil žiadosť 

2.1.12 Ivan Trunko  1-2 izb. zrušil žiadosť, bytovú situáciu si už vyriešili  

3.1.12 Róbert Hlivák  2-izb. odmietol byt Družba III., žiada len nový byt 

3.1.12 Marcela Tomášikova 25.1.76 1-2 izb. odmietla 1-izb., chce 2-izb. 

3.1.12 Ingrida Lešková 18.5.87 1-izb.  odmietla bezbariérový, telefonicky oznámila stiahnutie žiad.  

9.1.12 Liana Ráczková  27.5.73 3-izb. zmenila žiadosť č. 4114/11 na 2-izb. byt 

9.1.12 Lucia Kupecová  3-izb. doplnila žiadosť č. 5245/10 aj na 2-izb. byt a aktualizovala  

9.1.12 Monika Dekanová 20.4.88 2-izb.  odmietla bez balkóna. Ostať v poradovníku na byt s balkónom 

13.1.12 Adam Csupori   15.7.76 1-izb. stiahol žiadosť  

16.1.12 József Bozsik  1-izb. výpoveď z nájmu  

16.1.12 Martina Emery  1-izb. výpoveď z nájmu 

16.1.12 Andrea Harhovská 28.1.73 3-izb. doplnila žiadosť č. 4948/11 aj o 2-izb. 

16.1.12 Marek Majtányi 27.2.72 3-izb. aktualizoval si žiadosť č. 644/11  

23.1.12 Jaroslav Bodnár 1.5.80 2izb 
aktualizoval žiadosť č. 1644/10, zmenil na 3-izb. a doplnil 
o dieťa a družku 

23.1.12 Ing. Tímea Bodnárová 4.4.83 1-3 izb., Nad. doplnila žiadosť o druha a aktualizovala si ju (č. 584/11) 



26.1.12 Ing. Eva Petruchová 19.2.71 2-3 izb., Nad. aktualizovala žiadosť č. 585/11 

30.1.12 Róbert Hlivák  2-izb.  zmenil vyjadrenie z 3.1.12, môže byť aj bezbariérový byt  

Uznesenie č.  17/02/2012 :    Komisia berie na vedomie odmietnutia, aktualizácie, zrušenie 
žiadostí a odporúča postupovať v súlade s platnými kritériami.   
c) Žiadosť o zmenu v nájomnej zmluve 
 
512/12   Agáta Pierzchalová, nájomníčka 2-izbového bytu  
Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy na 2-izbový nájomný byt nemôžu nájomníci 
vykonávať žiadne úpravy v byte.  
Žiada  o možnosť vymeniť dvere so zárubňou, nakoľko má postihnutého syna autizmom 
a kvôli jeho bezpečnosti súčasné dvere nie sú dostatočnou ochranou pred tým, aby jej z bytu 
neutiekol. Predložila aj lekársky nález. Náklady spojené s výmenou si bude hradiť sama.  
Návrh na uznesenie: Ak odbor výstavby písomne potvrdí, že uvedená zmena nebude 
v rozpore so zmluvou s príslušným ministerstvom a ŠFRB, odporúčame kladné stanovisko, 
a to: v dodatku k nájomnej zmluve upraviť možnosť výmeny dverí so zárubňou na náklady 
nájomníka s tým, že v prípade odovzdania bytu sa nájomca zaväzuje všetko dať do 
pôvodného stavu.      
Uznesenie č.  18/02/2012 :    Komisia odporúča postupovať v súlade s návrhom odboru: 
vyzvať odbor výstavby a ŽP o písomné stanovisko, či uvedená  zmena nebude v rozpore so 
zmluvou s príslušným ministerstvom a ŠFRB. V prípade kladného odborného stanoviska 
odboru výstavby a ŽP, komisia odporúča  v dodatku k nájomnej zmluve upraviť možnosť 
výmeny dverí so zárubňou na náklady nájomníka s tým, že v prípade odovzdania bytu sa 
nájomca zaväzuje všetko dať do pôvodného stavu.      
 
 
6. VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre 
obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu. 
Návrh na zmeny a doplnky VZN boli schválené MZ dňa 26.1.2012. Dňa 01.02.2012 bolo 
VZN zverejnené a účinné bude 15. dňom od zverejnenia (t.j. 16.2.2012)  

Nakoľko je potrebné prepracovať celý poradovník, obodovať žiadosti, evidovaní 
žiadatelia budú vyzvaní, aby predložili potrebné prílohy v lehote do 30 dní podľa nového 
VZN a budú posúdení, či spĺňajú nové kritéria (príjem sme doteraz neposudzovali pri 
podaní žiadosti, až pred pridelením bytu). Vyzvaní budú iba tí žiadatelia, ktorí si 
aktualizovali svoju žiadosť, resp. sú v evidencii v roku 2012. Ostatní budú z evidencie 
vyradení. V poradovníku (excel súbor) je uvedené, dokedy je žiadosť evidovaná. Kde 
uvedené nie je, znamená to, že títo žiadatelia neboli informovaní o lehote evidencie 12 
mesiacov (začalo sa o tom informovať až od júla 2010), vyzvaní budú aj títo.       

Uznesenie č.19/02/2012 : Komisia berie na vedomie správu o schválení VZN 
o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava 
postavených s podporou štátu a správu o postupe pri prepracovaní poradovníka.  
 
 
K bodu č.6.  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      -    



308/2012 – H. M., nar. 1951, Rožňava. Na základe odporúčania odboru sociálnych vecí..  
bola poskytnutá mimoriadna pomoc v náhlej núdzi vo výške 100€.     
Uznesenie č.20/02/2012 : komisia  berie na vedomie poskytnutie pomoci v náhlej núdzi bez 
pripomienok. 
 
Nové žiadosti o pomoc:  
144/2012 – A. H., 1954, Rožňava. predložila doklad  o tom, že nepoberá dávku v hmotnej 
núdzi a príspevky z ÚPSVaR  

- mesto neeviduje nedoplatky  na KO   
Uznesenie č. 21/02/2012 : komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 30€. 
 
 
_____/_____ -  S. P.,  nar.1971, , Rožňava.  
Mesto eviduje nedoplatok na KO – je v exekúcii. 
Uznesenie č. 22/02/2012 : Komisia berie na vedomie správu odboru sociálnych vecí 
a bytovej politiky ohľadom vykonaných opatrení a pomoci pri riešení situácie vyhorenia 
prístrešia, ktorú obývala žiadateľka s rodinou.  Komisia konštatuje, že mesto využilo všetky 
dostupné možnosti poskytnutia pomoci rodine. Komisia  t.č. neodporúča poskytnúť 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.  
 
b)  správa o plnení uznesení komisie za mesiac december 2012 
Uznesenie č. 23/02/2012 : komisia berie na vedomie správu o uznesení komisie za mesiac 
január 2012 a odporúča  naďalej sledovať uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia    
   
K bodu č.7.  Návrh Lokálnej stratégie Mesta Rožňava   
Uznesenie č.24/02/2012 :   Komisia berie na vedomie na vedomie predložený návrh 
strategického dokumentu „Lokálna  stratégia komplexného prístupu marginalizovaných 
rómskych komunít Mesta Rožňava“ a odporúča: 

a) rozposlať navrhovaný dokument aj ostatným komisiám a odborom MsÚ na 
pripomienkovanie v predstihu aby mali dosť časového priestoru na preštudovanie 
materiálu,  pred prerokovaním na marcových zasadnutiach odborných komisií.  

b) Členovia komisie sociálnej... predložia svoje písomné pripomienky do 14.02.2012  
vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky, ktorá pripomienky spolu 
s pripomienkami, ktoré odzneli na zasadnutí komisie zapracuje do návrhu na 
najbližšie zasadnutie komisie.      

 
 

K bodu č.8.  Rôzne  
 a) Rozpis aktivít na Krátkej č. 30 od január 2012  
Uznesenie č 25/02/2012 :   Komisia berie na vedomie správu.  
 
 b) žiadosť obyvateľov severnej časti 
Uznesenie č 26/02/2012 :  a) Komisia berie na vedomie odpoveď písomnú odpoveď úradu 
na predmetnú žiadosť a stotožňuje sa s ňou.  
b)  komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení a odporúča pokračovať v už zabehnutej 
koncepcii využívania priestorov na Krátkej č.30. 
 
 c) správa o prevádzke núdzového bývania 



Uznesenie č 27/02/2012 :   Komisia berie na vedomie správu a odporúča riešiť možnosť 
zriadenia ďalšieho hygienického zariadenia (WC) v priestoroch slúžiacich ako prechodné 
núdzové bývanie pre bezdomovcov v zimnom období. .   
 
 d) žiadosť o dotáciu 
Uznesenie č-.28/02/2012 :   Komisia konštatuje, že žiadateľ nespĺňa podmienky v súlade 
s platným VZN   a neodporúča poskytnutie dotácie.    
 

 e) návrh poslanca Ing. Petra Marka  
Uznesenie č 29/02/2012 :   Komisia podporuje a odporúča akceptovať poslanecký návrh 
Ing. Petra Marka ohľadom začlenenia do harmonogramu zasadnutí MZ v Rožňave ako  
stály bod programu, mesačné správy o mestom vykonaných úkonoch v oblasti  verejného 
obstarávania za mesiac predchádzajúci aktuálneho zasadnutia MZ.   

 
 e) návrh členky komisie  p. Mešťanovej 

Uznesenie č 29/02/2012 :   Komisia odporúča zmenu v poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov Mesta Rožňava   s možnosťou vzdania sa odmien za 
pôsobenie predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 


