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

zo dňa 10.09.2012  
 

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

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta 
2. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2012 

3. Odbor právny a správy majetku – Mgr. Juraj Halyák 
 - Návrh úpravy „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
 nehnuteľností a hnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta“  
4. Žiadosť o prehodnotenie a zrušenie Dodatku k zmluve : 

1. ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Rožňava 
2. MO Jednota dôchodcov Rožňava 
3. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami OV a ZO Rožňava 

5. Odbor soc. vecí a bytovej politiky – Zagibová:  
 -  Návrh zmeny a doplnenia VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri 
 poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava 
6. Odbor soc. vecí a bytovej politiky – Ing. Valková:  

a) Návrh VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v  sociálnej 
oblasti   

b) Návrh zmeny internej smernice mesta Rožňava - Prevádzkový poriadok strediska 
osobnej hygieny a práčovne 

7. Odbor vnútornej správy – Šujanská: 
 -  návrh na zníženie počtu VO a poslancov pre volebné obdobie 2014 - 2018 
8. Prerokovávanie bytovej agendy: 
 a)  bytová agenda - Mgr. Černická  

b)  informačná správa – Mgr. Fábiánová 
9.   Prerokovávanie sociálnej agendy : 
 a)  plnenie uznesení komisie 
10.   Rôzne  
 a) Vyjadrenie SČK 
 b) informatívna správa ZOS – Ing. Valková 
 c) správa o činnosti TSP 
 d) žiadosť  TSP o o pravidelnú účasť na zasadnutiach komisie  
11.   Diskusia  
12.  Záver  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                      
- K bodu č.2.   Finančný odbor – Ing. Klára Leskovjanská :  

– Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta 
– Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2012 



Uznesenie č. 01/09/2012 :    Komisia odporúča schváliť „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
mesta“ a „Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012“  v predloženom 
znení.    

 

K bodu č.3.   Odbor právny a správy majetku – Mgr. Juraj Halyák 
 - Návrh úpravy „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
 nehnuteľností a hnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta“  
 Uznesenie č. 02/09/2012 :    Komisia odporúča v čl.3, oddiel B., ods.2, písm. h/  doplniť 
sadzbu ročného nájomného za 1m2 a to v zákonom stanovenej minimálnej výške. 
 
K bodu č.4.  Žiadosť o prehodnotenie a zrušenie Dodatku k zmluve : 

1. ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Rožňava 
2. MO Jednota dôchodcov Rožňava 
3. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami OV a ZO Rožňava 

Uznesenie č. 03/09/2012 :   a) Komisia odporúča určiť mesačný nájom minimálne vo výške 
mesačných odpisov. 
b) Komisia ďalej odporúča hľadať iné možnosti prenájmu priestorov. 

  

K bodu č.5. Odbor soc. vecí a bytovej politiky – Zagibová:  
 -  Návrh zmeny a doplnenia VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri 
 poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava 
Uznesenie č. 04/09/2012 :    Komisia odporúča schváliť navrhované zmeny a doplnenia vo 
VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri  poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava s nasledovnou pripomienkou: 

- komisia odporúča určiť výšku úhrady od občanov vo výške 30%  ekonomicky 
oprávnených nákladov mesta na opatrovateľskú službu. 

   
K bodu č.6. Odbor soc. vecí a bytovej politiky – Ing. Valková:  

a) Návrh VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v  sociálnej 
oblasti 

Uznesenie č. 05/09/2012 :    Komisia odporúča schváliť v predloženom znení navrhované 
VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti 
s nasledovnou pripomienkou: 
- v §8 „Výška finančnej podpory neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby“, ods.2.  
upraviť a doplniť koniec druhej vety nasledovne:   
„2. Finančná podpora neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 7 ods. 3 
tohto nariadenia sa poskytuje do výšky, ktorá je schválená v rozpočte mesta na 
príslušný kalendárny rok.  

 Neverejný poskytovateľ si môže podať žiadosť o finančnú podporu na sociálnu 
službu uvedenú v § 7 ods. 3 , ktorá podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve, pre 
nasledujúci rok v termíne do 31.08. predchádzajúceho roka.“  

 
b)   Návrh zmeny internej smernice mesta Rožňava - Prevádzkový poriadok strediska 
 osobnej hygieny a práčovne 

Uznesenie č. 06/09/2012 :    Komisia odporúča schváliť navrhovaný „Prevádzkový poriadok 
strediska osobnej hygieny a práčovne“ s nasledovnými pripomienkami: 



- ods.3,  piata odrážka : určiť maximálnu doba sprchovania – 1 vstup na 10 minút   
a zároveň upraviť aj na každých začatých 10 minút. 
- ods.3, desiata odrážka : upraviť text nasledovne ...... „o neposkytnutí služby danému 
klientovi maximálne na 1 mesiac a túto skutočnosť“......  
 

K bodu č.7. Odbor vnútornej správy – Šujanská: 
- návrh na zníženie počtu VO a poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 
Pri hlasovaní  2 členovia  boli za návrh, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania   

Uznesenie č. 07/09/2012 :    Komisia neprijala žiadne uznesenie k návrhu na zníženie počtu 
poslancov MZ a počtu volebných obvodov pre volebné obdobie 2014-2018. 
 
 
K bodu č.8. a)  Prerokovávanie bytovej agendy – Mgr. Černická : 

 
1. Malometrážne byty 

a) Voľné byty   
� 1-izbový byt, Jovická č. 56, 4.poschodie (po Seleckej – 2.7.12 dobrovoľne odovzdala na 

základe výzvy) – byt bol pridelený podľa poradovníka p. Csíkovi a manželke.  
� Garsónka, Jovická 60 , 2.poschodie (p. Lévaiovi – umiestnený v zariadení pre seniorov) 

 
b) Žiadosti o pridelenie bytu    
 

spis 3169/12 zo 
6.6.12 

Elena Krágová   

Uznesenie:  
č.08.09.2012 

Komisia odporúča zaradiť žiadateľa v súlade s platným  VZN 
 

 
c) Iné žiadosti     
 

spis 4110/12  
z  23.7.12 

František Bandzi    
 

Uznesenie:  
č.09.09.2012 

a) Komisia odporúča umožniť uzavretie dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení 
v splátkach v s súlade s platným VZN a to nasledovne:  
- nedoplatky na nájomnom 6 mesiacov 
 - vyúčtovanie do 12 mesiacov 
b) Komisia odporúča pravidelne prehodnocovať   

 
 

spis 4389/12  
z  6.8.12 

Margita Lazoková   
 

Uznesenie:  
č.10.09.2012 

Komisia odporúča riešiť ako novú žiadosť (doložiť lekársky posudok). 
 

 

 
 

spis 43562/12 
z  15.8.12 

Štefan Černický   

Uznesenie:  
č.11.09.2012 

Komisia odporúča vyhovieť žiadosti  ohľadom výmeny garsónky. 
 
 

 
 
 



Poradovník náhradníkov, odporučený v septembri 2012:   
 

meno priezvisko bo

dy 

dátum 

podania 

poznámka 

Katarína Dudášová 50 14. 5. 2012 výmena garsónky za 1-izbový byt do 
3.poschodia 

Štefan      Černický 50  len do 3. poschodia – garsónka 
(výmena) 

Elena   Krágová 40  len na 4. poschodie 

 
 
 

2.) Byty s nižším štandardom   
a) Voľné byty   

- v štádiu riešenia uvoľnenia: Zlatá 10  
- v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 174  

       - v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173   
 

Uznesenie č. 12/09/2012 :   V prípade, že J.R. a R.R. neodovzdali dobrovoľne byt do 
stanovenej doby komisia odporúča zabezpečiť deložáciu v súlade s platnými smernicami.  
 

b) Nové žiadosti 
 

spis 3290/12  
z 11.6.12 

Jozef 
Kohlmayer  

  

Uznesenie:  
č.13.09.2012 

Nakoľko má žiadateľ záväzky voči mestu  komisia neodporúča žiadateľa 
zaradiť do poradovníka na byty z nižším štandardom  
 

 
 
 

spis 3526/12  
z 22.6.12 

Ján Rézmüves   

Uznesenie:  
č.14.09.2012 

Komisia odporúča zaradiť žiadateľa v súlade s platným  VZN 
 

 
 
 

spis 3886/12  
z 11.7.12 

Ivan Gažik    

Uznesenie:  
č.15.09.2012 

 

Nakoľko má žiadateľ záväzky voči mestu  komisia neodporúča žiadateľa 
zaradiť do poradovníka na byty z nižším štandardom 

 
 

Spis 4019/12  
z 16.7.12 

Ildikó Lovašová   

Uznesenie:  
č.16.09.2012 

Komisia konštatuje, že nakoľko žiadateľka stiahla žiadosť o byt s nižším 
štandardom, je jej žiadosť bezpredmetná 

 
 
 

spis 4287/12  
z 1.8.12 

Júlia Budíková   

Uznesenie:  
č.17.09.2012 

Komisia odporúča zaradiť žiadateľa v súlade s platným  VZN 
 
 



 
 

spis 4392/12  
z 6.8.12 

Peter Ďurik   

Uznesenie:  
č.18.09.2012 

Komisia odporúča zaradiť žiadateľa v súlade s platným  VZN 
 
 

 
Poradovník na byty s nižším štandardom po zaradení nových žiadosti (09/2012):    

meno priezvisk

o 

body dátum 

podania 

Ingrida Kompušová 15 27. 3. 2012 

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 

Lucia Krištofová 10 1. 6. 2012 

Júlia Budíková 10 21. 8. 2012 

Magdaléna Javorová 0 27. 2. 2012 

Ferdinand Dányi 0 23. 5. 2012 

Ján Rézmüves 0 22. 6. 2012 

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012 

 
Uznesenie č. 19/09/2012 :   Komisia odporúča u žiadateľky Ingridy Kompušovej 
nasledovné: - komisia odporúča druhovi žiadateľke,  Radkovi Šimkovi prihlásiť sa 
samostatne ako daňovník na KO. 
 
 

c) Iné žiadosti  
 

spis 39654/12 
z  20.7.12 

Anita Krištófová    
 

Uznesenie:  
č.20.09.2012 

 

Viď uznesenie č. 24/09/2012 

 
 

spis 3316/12 
z  13.6.12 

Hana Chomiaková   

Uznesenie:  
č.21.09.2012 
 

a) komisia konštatuje, že pre prechod nájmu bytu nie sú splnené podmienky 
b) komisia odporúča predĺženie nájomnej zmluvy riešiť v súlade s platným VZN, 

resp. s prihliadnutím na uznesenie č. 24/09/2012.  
 
d) Plnenie uznesení z apríla 2012  
 
č. uznes. uznesenie plnenie 
17/04/2012 - Imrich Žiga,  

Komisia žiada o predloženie dokladu 
o prihlásení dcéry do školy v Rožňave 
na júnové zasadnutie komisie.  

P. Žiga predložil rozhodnutie o prijatí maloletej 
do 3. ročníka v ZŠ Ul. pionierov zo dňa 1.8.2012.  

14/04/2012 - Helena Krištofová,  
Komisia žiada predkladať po uplynutí 
3 mesiacov správu o tom, v akom 
štádiu je splácanie nedoplatkov voči 
mestu 

Od 1.10.2011 je v IOP a od tej doby sa jej 
nedoplatok za obdobie 2010-2012 znížil  
  



 
Uznesenie č. 22/09/2012 :    Komisia berie na vedomie správu o plnení uznesení komisie 
a považuje uznesenie č.17/04/2012 /Imrich Žiga/ za splnené. Pri uznesení č.14.04.2012 
/Helena Krištofová/ komisia opakovane prehodnotí  žiadosť na decembrovom zasadnutí.   
 
3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
Poradovník náhradníkov zo septembra 2012:    
  

meno priezvisko body dátum 

podania 

poznámka 

Eva Szarková 5 28. 5. 2012 s matkou 

 
Nové žiadosti: žiadne  
 
 
4.) Byty – Družba  
 
4288/2012 Denisa Töröková - nájomníčka 3-izbového bytu Družba VI.  
Uznesenie č. 23/09/2012 :    Komisia odporúča umožniť splácanie nedoplatkov po 
maximálnu dobu 6 mesiacov popri bežnom nájomnom. 
 
 
5.) Pohľadávky u nájomníkov   
V mesiaci júl 2012 boli nájomníci, u ktorých evidujeme daňové nedoplatky upozornení na nové VZN, 
podľa ktorého  sa nájomná zmluva predĺži len v prípade, že má nájomca uhradené všetky daňové 
záväzky voči mestu. Písomné oznámenie v bytoch s nižším štandardom bolo zaslané prostredníctvom 
TSP, ktorí mali oznámenie aj vysvetliť.  
 
 
Prehľad o počte nájomníkov, u ktorých evidujeme, resp. neevidujeme daňové záväzky: 

ulica, m.č. typ bytu počet 

bytov 

záväzky 

na KO 

uhradené 

KO 

Rožňavská Baňa s nižším štandardom 26 26 0 

Zlatá 10 s nižším štandardom 23 19 4 

Čučmianska 22 s nižším štandardom 5 3 2 

Čučmianska 44 s nižším štandardom 5 5 0 

Krátka 30 s nižším štandardom 5 5 0 

Šafárikova 101 nájomné  12 1 11 

Jovická  malometrážne 72 19 53 

spolu počet 148 78 70 
 
Po obdržaní prípisu (okrem nájomníkov Čučmianska 22, ktorí ho odmietli prevziať) sa nájomníci 
informovali o možnosti splácať svoje nedoplatky na KO. V zmysle VZN, ak nájomca má daňové 
záväzky voči mestu alebo na nájomnom, môže komisia na základe žiadosti nájomcu prehodnotiť 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak sa nájomca zaviaže svoje záväzky na nájomnom uhradiť 
na základe dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach.   
 



Nájomníci v bytoch s nižším štandardom podali žiadosť o prehodnotenie opakovaného uzatvorenia 
nájomnej zmluvy. Sú si vedomí svojich nedoplatkov a prejavili snahu riešiť svoje nedoplatky. 
Môžeme povedať, že skoro každý riešil aj osobne tento problém na úrade a snaha bola prejavená. 
Doteraz sa sledovali u nájomníkov len pohľadávky na nájomnom a až keď im hrozí, že prídu o byt, 
majú snahu riešiť aj daňové záväzky.      
Uznesenie č. 24/09/2012 :    Komisia odporúča uzavrieť nájomné zmluvy v bytoch s nižším 
štandardom u tých, ktorí požiadali o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, a to  do 
31.1.2013 s tým, že mesačnú sumu, ktorú sami navrhli budú dodržiavať počnúc mesiacom 
09/2012. V mesiaci január sa na zasadnutí komisie podá informácia o stave splácania 
daňových nedoplatkov a prehodnotí sa ďalšie predĺženie.   
U tých, ktorí si žiadosť nepodali a prejavia (po zasadnutí komisie v mesiaci september 2012) 
tiež záujem o opakované uzatvorenie zmluvy, bude zmluva predĺžená do 31.1.2013 len ak 
prehlásia, že budú mesačne uhrádzať odporúčanú výšku. Žiadosti podané po 30.9.2012 
budú prerokované na zasadnutí komisie.  
 
 

K bodu č.8. b)  Prerokovávanie bytovej agendy  - informačná správa – Mgr. 
Fábiánová 
Uznesenie č. 25/09/2012 :    Komisia berie na vedomie informačnú správu o plnení uznesení 
komisie a odporúča naďalej sledovať plnenia dohodnutých splátkových kalendárov 
dlžníkov. 
 

K bodu č.9.   
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: 
4286/2012 – J.K.  – pozdĺžnosti na KO – zamietavá odpoveď 
 
 
4923/2012 – H.K.,  Rožňava. 
Žiada pre dcéru, ktorá nastúpila do 1. ročníka SZŠ a potrebuje zakúpiť pracovné ošatenie na 
prax. Poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke spolu s posudzovanými osobami. 
Mesto eviduje nedoplatky na KO – pravidelne spláca po 15€.   
Uznesenie č. 26/09/2012 :    Komisia odporúča odboru sociálnych vecí a bytovej politiky, 
aby vyzval žiadateľku na predloženie dokladu zo školy ohľadom zoznamu požadovaných 
pracovných pomôcok, a to do 14.09.2012.  Po predložení dokladu a zistení ceny pracovných 
pomôcok (plášť, zdravotná obuv) poveruje komisia odbor na určenie výšky pomoci 
v hmotnej núdzi, max. do 50€ v súlade s platným VZN.     
 
K bodu č.9.a) – správa o plnení uznesení komisie   
Uznesenie č. 27/09/2012 :    Komisia berie na vedomie správu a konštatuje, že uznesenia sú 
splnené a dlhodobé uznesenia necháva naďalej v pôsobnosti.   

 
 



K bodu č.10. - Rôzne  
 
a) Vyjadrenie SČK – Územný spolok Rožňava 
Uznesenie č. 28/09/2012 :    Komisia berie na vedomie vyjadrenie SČK – Územný spolok 
Rožňava. 
 
b) informatívna správa ZOS – Ing. Valková 
Uznesenie č. 29/09/2012 :  a) Komisia berie na vedomie informatívnu správu ZOS 

a odporúča prípadný prenájom riešiť v súlade s platným VZN  
b) zároveň komisia odporúča potvrdiť dobu viazanosti investovania kapitálnych 
výdavkov.    
 

c) Správa o činnosti TSP  
Uznesenie č. 30/09/2012 :   a)  Komisia berie na vedomie správu o činnosti TSP 

b) komisia odporúča uskutočniť pracovné stretnutie s TSP a poveruje odbor 
sociálnych vecí  stanovením termínu stretnutia. 
c) Komisia zároveň žiada o predloženie podkladov na pracovné stretnutie zo strany 

TSP v predstihu pred stretnutím. 
 

d) Žiadosť TSP o pravidelnú účasť na zasadnutiach komisie 
Uznesenie č. 31/09/2012 :    Komisia sa k tejto požiadavke vyjadrí po uskutočnení 
pracovného stretnutia s TSP.  
 
 

  
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 
 
 
 
 


