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

zo dňa 12.03.2012  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:    
                                                                                                                                        
P r o g r a m :                                                                                             
1. Otvorenie  
2. Programový rozpočet  - Ing. Leskovjanska 
3. VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – 

prehodnotenie - Mgr. Halyák 
4. Prerokovávanie bytovej agendy  

a) vyjadrenie odboru výstavby 
b) podanie správy od ÚPSVaR 
c) podanie správy od TSP 
d) informačná správa – Mgr. Fábiánová   

5. Prerokovávanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
b) plnenie uznesení komisie 

6. Rôzne  
 a)  Rozpis aktivít na Krátkej č. 30 -  február 2012  
 b)  žiadosť o dotáciu  
 c)  žiadosť o zaslanie priložených listov ďalším úradom 
 d) návrh Lokálnej stratégie Mesta Rožňava – informácia 
 e)  žiadosť NsP sv. Barbory   
7.   Diskusia  
8..   Záver  

 
K bodu č.2. Programový rozpočet  - predkladala Ing. Leskovjanská 
Uznesenie č. 01/03/2012 :    Komisia berie na vedomie predložený programový rozpočet 
mesta Rožňava a odporúča nasledovné: 

a) schváliť predložený programový rozpočet   
b) v prípade schválenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rožňava 

zapracovať výstupy do programového rozpočtu. 
 
K bodu č.3. VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na 
území mesta Rožňava – prehodnotenie - Mgr. Halyák 
Uznesenie č. 02/03/2012 :    Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 
K bodu č.4. Prerokovávanie bytovej agendy 
 
1. Malometrážne byty  
Poradovník náhradníkov, odporučený vo februári 2012:   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
 3366/11 Ján Bernáth Má byť vyzvaný na uhradenie záväzkov  
 



Uznesenie č. 03/03/2012 :    Komisia konštatuje, že žiadateľ neuhradil záväzky voči mestu a 
preto odporúča vyradiť žiadateľa o obecný malometrážny  byt  z  poradovníka náhradníkov 
na malometrážne byty. 
  
a) Voľné byty   
garsónka,  Jovická č.62, podkrovie, (po Bodnárovi – pridelený 1-izbový byt)   
 
b) Žiadosti o pridelenie bytu úplné – žiadne  
 
c) Žiadosti o pridelenie bytu – nekompletné (vyzvaní na predloženie dokladov)   
6488/11 Elena Polyáková, manžel Ján, – byt kúpili od mesta 
249/12 Jozef Lányi, Strmá 2, t.č. Nadabula 108, manželka Rozália,  
Návrh na uznesenie: Žiadosti považovať za bezpredmetné, nakoľko nepredložili tlačiva na posúdenie 
odkázanosti.  
Uznesenie č. 04/03/2012 :    Komisia konštatuje, že žiadosti sú bezpredmetné. 
   
d) Iné žiadosti -  výmena   
763/2012 Štefan Boldi,  TB: Jovická č. 54 (nájomca garsónky na 1.posch.)  
Uznesenie č. 05/03/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadosť o 1-izbový malometrážny byt 
do pracovného poradovníka na malometrážne byty. 
     
2.) Byty s nižším štandardom   
Poradovník na byty s nižším štandardom, odporučený vo februári  2012:  
 

pč Č.spisu Meno  bytom Pomery 
1. 6063/11 Diana 

Krištofová 
Zakarpatská 
13 
t.č. Zlatá 10 

sama s 2 maloletými deťmi  

2. 41/12  Tomáš 
Rézműves 

R Baňa 174 družka Erika Gulkásová, nar.,  
1 maloleté dieťa  

3. 5303/11 Rastislav 
Balog 

Tichá 1 
t.č. bez 
prístrešia 

rozvedený, sám. 

 
Žiadosti o pridelenie bytu  
Žiadosťou č. 5926/2011 požiadala Helena Krištofová,  TB: Kúpeľná 32 o pridelenie bytu s nižším 
štandardom.  
Žiadosť bola prerokovaná v decembri 2011 a uznesením č. 19/12/2011 komisia odporučila dať podnet 
na ÚPSVaR na prešetrenie pomerov rodiny.  (Správa ÚPSVaR a TSP v prílohe materiálu)  
Uznesenie č. 06/03/2012 : Komisia odporúča žiadateľke riešiť spôsob splácania 
nedoplatkov na KO a žiada na nasledujúce  zasadnutie správu o riešení.  Komisia 
prehodnotí možnosť zaradenia do pracovného poradovníka na byty z nižším štandardom po 
uhradení všetkých záväzkov voči mestu.    
 
825/12 Ivan Gažík,  TB: Čučmianska 28  
Uznesenie č. 07/03/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na obecné 
byty z nižším štandardom 4. miesto.    
 
1409/12 Magdaléna Javorová, TB.: Krátka 8, t.č. v prenájme Čučmianska 11  
Uznesenie č. 08/03/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na obecné 
byty z nižším štandardom 5. miesto.    
 



Uznesenie č. 09/03/2012 : Komisia ďalej odporúča: 
a) u nasledujúcich nájomníkoch sociálneho bytu prešetriť či fyzicky obývajú mestom 

prenajaté sociálne byty a podať správu na najbližšie zasadnutie komisie : 
- Imrich Žiga – Zlatá č.10 
- Eva Pôtorová – Zlatá č.10 
- Lányi Aladár – Rožňavská Baňa č.173 
b)  v prípade zistenia, že predmetné byty dlhodobo neužívajú, žiada  komisia  odbor 
 právny a majetku predložiť návrh na riešenie.   
c) komisia žiada k nahliadnutiu záznam z kontroly v bytovom dome na Zlatej. 10. 

      d)  komisia žiada odbor právny a správy majetku o podanie správy a návrhu v zmysle 
platných predpisov na  riešenie problematiky  pri riešení neplatičov, neobývaných 
nájomných bytov s platnou uzavretou nájomnou zmluvou, resp. obývaných neoprávnenými 
osobami týkajúcej sa všetkých nájomných bytov. Tieto návrhy komisia    odporúča 
zapracovať aj  do pripravovaného návrhu VZN na sociálne byty, ako aj pripraviť dodatok k 
VZN o nájomných bytoch. 
 
3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Poradovník náhradníkov:    
 

p.č. č.spisu  Meno a priezvisko pomery  
    

Uznesenie č. 10/03/2012 :    Komisia žiada o predloženie správy ohľadom bytu, ktorý má 
v nájme spoločnosť ľudí dobrej vôle. 
Nová žiadosť:  
Rastislav Ondréšik, TB: Dobšinského č. 56   
Uznesenie č. 11/03/2012 :    Komisia konštatuje, že žiadateľ nespĺňa stanovené podmienky. 
Komisia odporúča žiadateľovi opakovane sa uchádzať o obecný byt po splnení 
požadovaných podmienok a kritérií.  
   
4. BYTY DRUŽBA  
a) VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta 
Rožňava postavených s podporou štátu – návrh na doplnenie. 
512/12   Agáta Pierzchalová, nájomníčka 2-izbového bytu  
Požiadala o možnosť vymeniť dvere so zárubňou. 
Návrh na doplnenie §3 ods. 7 VZN nasledovne:  V nájomnej zmluve sa môže upraviť 
možnosť nájomcu vykonať v byte stavebné úpravy vo zvlášť odôvodených prípadoch, ako 
je napr. zdravotný stav nájomcu alebo osôb, ktoré tvoria domácnosť, ak o to nájomca 
písomne požiada. Žiadosť po vyjadrení odborom výstavby, územného plánovania, 
ochrany a tvorby životného prostredia sa prerokuje v komisii (sociálnej.....). Náklady 
spojené s vykonaním potrebných opráv znáša nájomca s tým, že v prípade ukončenia 
nájomného pomeru sa zaviaže byt dať do pôvodného stavu. 

Uznesenie č. 12/03/2012 :    Komisia odporúča schváliť navrhnutú zmenu vo VZN.  

 

b) Žiadosť Nemocnice s poliklinikou v Rožňave   

Uznesenie č. 13/03/2012 :    Komisia konštatuje, že žiadosť NsP sv. Barbory Rožňava, 
a.s. o poskytnutie bytov pre kľúčových zamestnancov nemocnice nie  je v súlade 
s platným VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených pre 
obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu. Z uvedeného dôvodu 



považuje žiadosť za bezpredmetnú.  Komisia odporúča v prípade konkrétnej žiadosti 
fyzickej osoby, túto žiadosť riešiť v súlade s platným VZN.  

 

5. Informačná správa o stave pohľadávok v obecných bytoch k 7.3.2012   
Príloha – 4 d 
Uznesenie č. 14/03/2012 :    Komisia berie na vedomie informatívnu správu o stave 
pohľadávok nájomníkov v obecných bytoch mesta a spôsobe riešenia s nasledovnými 
výhradami: 

- komisia konštatuje nepružnosť pri riešení vzniknutých nedoplatkov  
- komisia odporúča odboru právnemu a správy majetku do 31.03.2012 riešiť 

vysporiadanie dlhov u dlžníkov a následne žiada na najbližšie zasadnutie predložiť 
správu o riešení.   

- komisia odporúča predložiť informatívnu správu aj do finančnej komisie.  
 
 
K bodu č.5.  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      -    
 
1546/2012 – K.R Rožňava. Priznaná mimoriadna pomoc  v náhlej núdzi vo výške 50€.   
Pomoc do 09.03.2012  neprevzal. 
Uznesenie č. 15/03/2012 : komisia berie na vedomie mimoriadne poskytnutie pomoci 
v náhlej núdzi bez pripomienok. 
 
Nové žiadosti o pomoc:  

- 1281/2012 – H. K., Rožňava.  
Uznesenie č. 16/03/2012 : Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti o poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi.  
 
1519/2012 – Ľ. H., Rožňava.  
Uznesenie č. 16/03/2012 : Komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 50€. 
 
b) správa o plnení uznesení komisie za mesiac február 2012 
Uznesenie č. 17/03/2012 : komisia berie na vedomie správu o plnení uznesení komisie za 
mesiac január 2012 a odporúča  naďalej sledovať uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia    
   
 
K bodu č.6.  Rôzne  
 a)  Rozpis aktivít na Krátkej č. 30 -  február 2012  
Uznesenie č. 18/03/2012 : komisia berie na vedomie správy. 
 b)  žiadosť o dotáciu  
Uznesenie č. 19/03/2012 : komisia berie žiadosť na vedomie a žiada predložiť žiadosť na 
konkrétne  podujatie, projekt sociálneho charakteru  na území mesta s podrobným 
rozpisom (napr. miesto, čas, náklady, predpokladaný prínos pre občanov mesta,  zoznam 
a adresa členov ZO atď.)  
 c)  žiadosť o zaslanie priložených listov ďalším úradom 



Uznesenie č. 20/03/2012 : Komisia sa  nepovažuje za kompetentnú riešiť podanie tohto 
charakteru.  V budúcnosti odporúča podobnú korešpondenciu riešiť na úrovni sekretariátu 
p. primátora. 
 d) návrh Lokálnej stratégie Mesta Rožňava – informácia 
Uznesenie č. 21/03/2012 : komisia berie na vedomie informatívnu správu. 

 e) žiadosť NsP sv. Barbory   
viď uznesenie č.13.03.2012 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 


