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

zo dňa 15.05.2012  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:    
                                                                                                                                        
P r o g r a m :     
 
1. Otvorenie   
2. Správa Ing. Leskovjanská  

a) Záverečný účet mesta Rožňava vrátane skôl a školských zariadení a príspevkových 
organizácií k 31.12.2011 

 b)   Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu 
        k 31.12.2011 
3.   Správa odb. právneho ohľadom prenájmu budovy Domu Humanity a vývarovne 
 v Póschovej záhrade (podklady k nahliadnutiu pre členov komisie  na MsÚ 
 v kanc.103). 
 a) dôvodová správa – Technické služby mesta Rožňava 
4.   VZN  Mesta Rožňava o zriadení účelového garančného fondu 
5.   Prerokovávanie bytovej agendy a: 

a) - informačná správa – Mgr. Fábiánová 
b) – správa o kontrole – Mgr. Fábiánová  

6.   Prerokovávanie sociálnej agendy a: 
 a)  plnenie uznesení komisie 
7.   Rôzne  
 a)  správa o podaní projektu „SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien FOND 
      Lienka pomoci  – Ing. Valková – na vedomie 
 b)  t.č. aktuálne projekty mesta – T. Bodnárová   - na vedomie 
 c)   informácia o KPSS  - Ing. Valková – na vedomie 
 d)  informácia o NP TSP – Ing. Valková na vedomie 
   e)  návrh na doplnenie náplne práce komisie 
 f)  správa o plnení uznesenia č.24/04/2012 
8   Diskusia  
9.  Záver  
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                      
K bodu č.2.   Správa Ing. Leskovjanská  

a) Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových 
organizácií k 31.12.2011 

- vyhodnotenie  plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového  
rozpočtu 

Uznesenie č. 01/05/2012 :    Komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča 
schváliť navrhované uznesenie bez výhrad. 
 

b) Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu 
k 31.12.2011 

 Uznesenie č. 02/05/2012 :    Komisia berie na vedomie predloženú správu o inventarizácii   
majetku mesta a odporúča ju schváliť podľa stavu k 31.12.2011.  



 
K bodu č.3.    Správa odb. právneho ohľadom prenájmu budovy Domu Humanity 
a vývarovne  v Póschovej záhrade (podklady k nahliadnutiu pre členov komisie  na 
MsÚ  v kanc.103). 
Uznesenie č.03/05/2012: Komisia berie na vedomie predloženú správu ohľadom prenájmu 
budovy a vývarovne v Póschovej záhrade.     
 
 a) dôvodová správa – Technické služby mesta Rožňava 
Uznesenie č.04/05/2012: a) Komisia berie na vedomie informačnú správu o nebytových 
priestoroch užívaných pre potreby mesta a prenajatých priestoroch. V týchto priestoroch je 
nájomné určené (znížené, odpustené)  podľa  čl.4. ods.6 v „Zásadách pre určovanie výšky 
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta“.   
b) komisia ďalej odporúča doplniť k materiálu výpis uznesení na základe čoho bolo 
schválené znížene nájomné v uvedených prenajatých priestoroch. Ďalej komisia odporúča 
zosúladiť tabuľku č.1 v prípade SČK s nájomnou zmluvou a predložiť do MZ.      
 
 
K bodu č.4.  
Návrh VZN Mesta Rožňava o zriadení účelového garančného fondu: Bc. Černická 
Uznesenie č. 05/05/2012 :    Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť predkladaný 
návrh zmeny VZN o zriadení účelového garančného fondu  aj so zapracovaním komentára 
odboru č.1, ohľadom  návrhu prepracovania § 3 ods.1, podľa Opatrenia MFSR o regulácii 
cien nájmu bytov podľa ktorého je maximálna cena ročného nájmu bytov vo výške 5% 
z obstarávacej ceny.  
 
 
K bodu č.5.  
Prerokovávanie bytovej agendy 
 
1. Malometrážne byty  
 

Poradovník náhradníkov, odporučený v apríli 2012:   
p.č. č. spisu  Meno a priezvisko Poznámka 
1. 763/12 Štefan Boldi Výmena garsónky za 1-izbový byt  
2. 1785/12 Katarína Dudášová pridelená garsónka, Jovická 62, podkrovie (po 

Bodnárovi) 
 
a) Voľné byty   
garsónka,  Jovická č.62, 3.poschodie  
 
b) Žiadosti o pridelenie bytu    
 
2039/12 (podaná dňa 30.3.2012) Štefan Mičinský,   
Uznesenie č. 06/05/2012 :    Komisia po osobnom prezentovaní dôvodov žiadosti žiadateľom, 
odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka náhradníkov na malometrážny byt, garsónku.   
 
2429/12 (podaná dňa 25.4.2012) Štefan Csík 
Uznesenie č. 07/05/2012 :    Komisia odporúča  skompletizovať žiadosť v súlade s platným 
VZN. 



 
c) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy  
Nájomná zmluva bola uzatvorená od 15.2.2012 do 15.5.2012.  
24970/12 Mgr. Margita Bednárová,  
25253/12   Štefan Černický,  
2556/12      Vlasta Domiková,  
Uznesenie č. 08/05/2012 :    Komisia odporúča predĺženie nájomných  zmlúv v súlade 
s platným VZN. 
 
d) Iné žiadosti    
2361/12   Katarína Račková 
Uznesenie č. 09/05/2012 :    Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN. Zároveň komisia odporúča upozorniť písomne na 
dodržiavanie dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach. 
 
   
2458/12   Elena Selecká 
Uznesenie č. 10/05/2012 :  Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení č.07/04/2012 
v ktorom prihliadajúc na stanovisko odboru právneho a správy majetku mesta 
neodporúčala  uzatvorenie splátkového kalendára. Komisia odporúčala vyzvať p. Seleckú 
na dobrovoľné odovzdanie bytu v  opačnom prípade odporúčala riešiť uvoľnenie bytu 
v zmysle platných právnych predpisov. Ďalej odporúčala riešiť vymáhanie záväzkov voči 
mestu v súlade s platnými prácnymi predpismi.   
 
...../12   Katarína Dudášová,  
Uznesenie č. 11/05/2012 :  Komisia odporúča ponúknuť na výmenu voľnú garsónku na 
Jovickej 62, 3. poschodí  (po Kónyovej). Ak odmietne garsónku, komisia odporúča evidovať 
na 1-izbový malometrážny byt na nižšom poschodí.   
 

2.) Byty s nižším štandardom   
 

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

p
č 

Č.spisu Meno  

1. 6063/1
1 

Diana 
Krištofová 

2. 41/12  Tomáš 
Rézműves 

3. 5303/1
1 

Rastislav 
Balog 

4. 825/12 Ivan Gažík 
5. 1409/1

2 
Magdaléna 
Javorová 

6. 1992/1
2 

Ingrida 
Kompušová 

 
29310/12 (podané dňa 30.4.2012)  Tomáš Rézmüveš,  
Dňa 10.5.2012 zrušil svoje podanie.  
  Uznesenie č. 12/05/2012 :  Komisia konštatuje, že žiadosť je bezpredmetná.  
 
 



a) Voľné byty   
Rožňavská Baňa 173 (po Ladonovej) 
Zlatá 10 (po Palikovej)  
Zlatá 10 (po Bartaluzziovej)  
 Uznesenie č. 13/05/2012 :  Komisia odporúča voľné byty ponúknuť žiadateľom 
s maloletými deťmi v súlade s VZN nasledovne : 1. Diana Krištofová 
       2. Ivan Gažik 
 
Nové žiadosti - žiadne 
Iné žiadosti týkajúce sa bytov s nižším štandardom  
2290/12   Ján Ferko,  
 Uznesenie č. 14/05/2012 :  Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN na 6 mesiacov. V prípade porušenia  uzavretej 
dohody o uznaní dlhu  a jeho zaplatení v splátkach v súlade s VZN komisia odporúča 
postupovať v súlade s VZN. 
 
2374/12   Róbert Darvaš,  
 Uznesenie č. 15/05/2012 :  Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN na 6 mesiacov. V prípade porušenia  uzavretej 
dohody o uznaní dlhu  a jeho zaplatení v splátkach v súlade s VZN komisia odporúča 
postupovať v súlade s VZN. 
 
2373/12   Štefan Landori,  
 Uznesenie č. 16/05/2012 :  Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN na 6 mesiacov. V prípade porušenia  uzavretej 
dohody o uznaní dlhu  a jeho zaplatení v splátkach v súlade s VZN komisia odporúča 
postupovať v súlade s VZN. 
 
29258/12   Adela Rézművesová,  
 Uznesenie č. 17/05/2012 :   Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN na 6 mesiacov. V prípade porušenia  uzavretej 
dohody o uznaní dlhu  a jeho zaplatení v splátkach v súlade s VZN komisia odporúča 
postupovať v súlade s VZN. 
 
26168/12 Nataša Landoriová,  
 Uznesenie č. 18/05/2012 : Komisia odporúča uzavrieť dohodu o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach  v súlade s VZN na 6 mesiacov. V prípade porušenia  uzavretej 
dohody o uznaní dlhu  a jeho zaplatení v splátkach v súlade s VZN komisia odporúča 
postupovať v súlade s VZN. 
 
37515/2011  Výmena bytov  - plnenie uznesenia komisie 
Denis Landori, družka Adela Rézmuvesová  a    
Erika Krištófová, 
 Uznesenie č. 19/05/2012 :  Komisia odporúča riešiť predĺženie nájomných zmlúv  
v súlade s platným VZN. 
 
 

 3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Poradovník náhradníkov:    

p.č. č.spisu  Meno a priezvisko pomery  
    

 



 
4. Byty  DRUŽBA, NADABULA    
a) Informácia 
1. Poradovník na byty Družba a Nadabula  
    Žiadosti evidované ku dňu účinnosti VZN (do 15.2.2012)     165  
    Žiadosti podané od 16.2.2012 (kompletné a spĺňajúce podmienky) +  16  
    Žiadosti vyradené (ktoré boli evidované do 15.2.2012)   – 145 
 Dôvod vyradenia:  adresát neznámy    16 
    Zásielka v odbernej lehote neprevzatá 10 
    Nedoplnili žiadosť v lehote  109 
    Nesplnené podmienky príjmu  4 
    Zomrel      1 
    Do poradovníka na bezbar.byty  1 
    Stiahnuté žiadosti    2 
    Pridelený byt     2    
   K 30.4.2012 evidujeme kompletné žiadosti:     = 36 
 
2. Osobitný poradovník na bezbariérové byty:  
    Žiadosti evidované ku dňu účinnosti VZN (do 15.2.2012)                   0  
    Žiadosti podané od 16.2.2012 (kompletné a spĺňajúce podmienky bod b) +  2  
    Žiadosti vyradené           – 1 
 Dôvod vyradenia:  Pridelený byt    1 
    K 30.4.2012 evidujeme kompletné žiadosti:      = 1 
 
3. Voľné byty k 30.4.2012    
Družba V.  2-izbový bezbariérový  
Družba VI.  2-izbový bezbariérový – ponúknutý Márii Kupeczovej  
Družba VII.  2-izbový bezbariérový  
Družba VI.  1-izbový bezbariérový – ponúknutý Ildikó Lányiovej  
Družba V.  1-izbový podkrovie (bez balkóna) – odovzdaný 10.5.12 Silvii Csontosovej 
Družba VI.  2-izbový III.poschodie (Znak-výpoveď) – ponúknutý Jenčopaľovej  
Družba I.  1-izbový II.poschodie (Suško-výpoveď) – odovzdaný 10.5.12 Szappanosovej)  
 
 Uznesenie č. 20/05/2012 :  Komisia berie na vedomie informácie a odporúča 
postupovať v súlade VZN.  
 
 
b) Žiadosť o spoločný nájom    
Peter Nagy a družka Ildikó Vasová,  
V zmysle OZ § 700 ods. 2: „Spoločný nájom vzniká tiež dohodou medzi doterajším 
nájomcom, ďalšou osobou a prenajímateľom“.   
Uznesenie č. 21/05/2012 :  Komisia odporúča vyhovieť žiadosti o spoločný nájom. 
 
c)  Pripomienka k súčtu bodov 
V zmysle VZN môže žiadateľ v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia vzniesť 
pripomienku k súčtu bodov, a to písomne alebo elektronicky.  
Eva Szarková, dňa 23.4.2012 (v lehote) podala pripomienku k súčtu bodov. V skutočnosti jej 
pripomienka sa netýka nesprávneho sčítania bodov ale bodovacieho systému. Bolo jej 
oznámené, že jej pripomienka vyžaduje zmenu VZN. Tento rok už bolo 2x zmenené 



a v lehote podľa zákona o obecnom zriadení mali možnosť fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienku  k návrhu VZN, ktorú nikto nevyužil.  
Uznesenie č. 22/05/2012 :  a) Komisia berie na vedomie pripomienku a neodporúča 
v súčasnosti  ďalšiu zmenu VZN.   

b) komisia odporúča archivovať žiadosti a pripomienky k VZN s tým, že ak sa bude 
meniť a dopĺňať VZN, tieto sa prehodnotia. 

 
K bodu č.5. - a) 
Informačná správa o plnení uznesenia č.17/04/2012 zo dňa 10.04.2012  - odbor právny 
a správy majetku – Mgr. Mária Fábiánová.  
 Uznesenie č.23/05/2012: Komisia berie na vedomie informačnú správu 
s nasledovnými pripomienkami:  

- komisia odporúča sledovať splátkové kalendáre dlžníkov a žiada predkladať 
informačnú správu mesačne na zasadnutie komisie 

- postupovať v súlade s platnými VZN 
- naďalej sledovať plnenie uznesení komisie a predkladať informačnú správu 
- komisia odporúča uskutočniť kontrolu elektrických spotrebičov na Krátkej č.30 

v sociálnom byte u p. R. Ľ. 
- komisia žiada podrobnú správu o riešení pohľadávky L.K..   

 
 
 
K bodu č.5. - b) 
Správa o vykonaní kontroly obývanosti „malometrážnych bytov na ul. Jovickej č.52-62 
v Rožňave zo dňa 2.5.2012 
Uznesenie č.24/05/2012: a) Komisia berie na vedomie správu a odporúča vykonávať 
opakované kontroly v nepravidelných intervaloch. 
b) komisia odporúča písomne upozorniť nájomníkov uvádzaných v správe na dodržiavanie 
príslušného VZN.  
 
 
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      -   nebola 
Nové žiadosti o pomoc:  - Neboli 
 
b) správa o plnení uznesení komisie za mesiac apríl  2012 
Uznesenie č. 25/05/2012 : komisia berie na vedomie správu o plnení uznesení komisie za 
mesiac apríl  2012 a odporúča  naďalej sledovať uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia.    
   
K bodu č.7.  - Rôzne  
 a)  správa o podaní projektu „SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien 
FOND       Lienka pomoci  – Ing. Valková – na vedomie 
Uznesenie č. 26/05/2012 : Komisia berie na vedomie správu 
 
 b) t.č. aktuálne projekty mesta – T. Bodnárová   - na vedomie 
Uznesenie č. 27/05/2012 : Komisia berie na vedomie správu. 



  
 c)  informácia o KPSS  - Ing. Valková – na vedomie 
Uznesenie č. 28/05/2012 : Komisia berie na vedomie správu. 
 
 d)   informácia o NP TSP – Ing. Valková na vedomie 
Uznesenie č. 29/05/2012 : Komisia berie na vedomie správu. 
 
 e)  návrh na doplnenie náplne práce komisie 
Uznesenie č. 30/05/2012 : Komisia odporúča doplnenie náplne práce komisie podľa 
predlženého  návrhu 
 
 f)  správa o plnení uznesenia č.24/04/2012 
Uznesenie č. 31/05/2012 : Komisia berie na vedomie správu. 

 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 
 


