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

zo dňa 08.10.2012  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:    
                                                                                                                                        
P r o g r a m :    
 
1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu 2013 – 2015  - Ing. Leskovjanská 
3. Prehodnotenie VZN  o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 

zhromaždenia  obyvateľov mesta -  Šujanská   
4. Prerokovávanie bytovej agendy: 
 a)  bytová agenda - Mgr. Černická  

b)  informačná správa – Mgr. Fábiánová 
c)  žiadosť o prevod vlastníctva obecných bytov - Šafárikova č. 101 

5.  Prerokovávanie sociálnej agendy : 
 a)  plnenie uznesení komisie 
6.   Rôzne  
 a) Záznam z pracovného stretnutia členov komisie a TSP/ATSP 
 b) Návrh harmonogramu na krúžkovú činnosť – na Krátkej č.30 
 c) Návrh na zabezpečenie núdzového prenocovania pre bezdomovcov 
 d) Uznesenie MZ v Rožňave č.229/2012 
7.   Diskusia  
8.   Záver 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                      
K bodu č.2.  Návrh rozpočtu 2013 – 2015, prvé čítanie – Ing. Klára Leskovjanská : 
Uznesenie č. 01/10/2012 :    V návrhu rozpočtu mesta na r. 2013 – 2015 komisia odporúča 
vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky spracovať návrh na úsporu u neverejných 
poskytovateľov. 
 

K bodu č.3.   Prehodnotenie VZN  o podmienkach organizovania a uskutočňovania 
verejného zhromaždenia  obyvateľov mesta -  Šujanská   
Uznesenie č. 02/10/2012 :    Komisia odporúča zapracovať do VZN návrhy odboru 
vnútornej správy tak ako boli prezentované. 
 
K bodu č.4.  a)  Prerokovávanie bytovej agendy – Mgr. Černická : 
 
 

1. Malometrážne byty 
 

a) Voľné byty   
� Garsónka, Jovická 60 , 4.poschodie (po Černickom – výmena – do 14 dní má odovzdať 

garsónku na 4. poschodí od prevzatia na 2. poschodí, t.j. od 25.9.2012) 
 
b) Žiadosti o pridelenie bytu    
 



spis 5373/12 
zo 1.10.12 

Ján  Bernáth   

Súčet bodov 
podľa VZN 

50, dátum podania 1.10.2012, posudok vydaný 18.7.2011 (TB viac ako 5 rokov 
= 15 bodov, posledný rok nepredal nehnuteľnosť = 20 bodov, stupeň odkázanosti 
= 15 bodov).   

Uznesenie:  
03/10/2012 

 
Komisia odporúča zaradiť žiadosť v súlade platným VZN.  
 

 
 

Komisia odporúča poradovník po zaradení nových žiadostí nasledovne:   
 

meno priezvisko body dátum 

podania 

poznámka 

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

Ján  Bernáth 50 1.10. 2012  

Elena Krágová 40 6. 6. 2012 len na 4. poschodie 

 
 
  

2.) Byty s nižším štandardom   
 

Poradovník na byty s nižším štandardom, odporučený v októbri 2012:   
meno priezvisko bo

dy 

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 

Magdalé
na 

Javorová 0 27. 2. 
2012 

Ferdinan
d 

Dányi 0 23. 5. 
2012 

Ján Rézmüves 0 22. 6. 
2012 

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012 

 
a) Voľné byty   

� Zlatá 10 (K. L. – zomrela 24.8.12) – bude ponúknutý Kompušovej 
� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 174 (J. R. – 8.10.2012 má odovzdať kľúče TSP) 



� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173 (R. R. – rieši sa prostredníctvom súdu 
a exekútorského úradu) 

Uznesenie č. 04/10/2012 :    Komisia odporúča riešiť odpojenie elektriky v bytoch na 
Rožňavskej Bani u p R.R. a J. R. 
 
 

b) Nové žiadosti – žiadne  
 
c) Iné žiadosti  
 

spis 5209/12 
z  19.9.12 

Sociálna poradňa n.o. Miesto pod slnkom Košice 
Šafárikova 19, Rožňava  

Žiadosť  O súčinnosť pri riešení sociálneho a bytového problému rodiny Júlie  Budíkovej  
Uznesenie:  
05/10/2012 
 

a) Komisia odporúča riešiť žiadosť v súlade s platným VZN 
b) Komisia odporúča zvolať pracovné stretnutie medzi zainteresovanými 

subjektmi  (MsÚ – odbor soc., TSP,  kuratela, Diecézna charita,  SP n.o. 
Miesto pod slnkom atď.) ohľadom hľadania možností  riešenia 
a skompletizovania  už navrhnutých možností. 

 
 
 

spis 3316/12 
z  13.6.12 

Mária  Gulkásová   

bytové 
pomery 

nájomníčka bytu s nižším štandardom na R.Bani č. 173   

Žiadosť  O zníženie  mesačnej výšky, ktorou zníži svoje daňové nedoplatky.  
Uznesenie:  
06/10/2012 
 

 
Komisia odporúča vyhovieť žiadosti Márii Gulykášovej ohľadom  zníženia  
mesačnej  platby zníženia záväzkov voči mestu., na 20€ mesačne.  

 
3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
 
Poradovník náhradníkov odporučený v septembri 2012:    
 

meno priezvisko body dátum 

podania 

poznámka 

Eva Szarková 5 28. 5. 
2012 

s matkou 

 
Nové žiadosti: žiadne  

 
K bodu č.4. b)  Prerokovávanie bytovej agendy  - informačná správa – Mgr. 
Fábiánová 
Uznesenie č. 07/10/2012 :    Komisia berie na vedomie informačnú správu o plnení uznesení 
komisie a v budúcnosti odporúča predkladať informačnú správu štvrťročne. 
 
K bodu č.4. c)   -  žiadosť o prevod vlastníctva obecných bytov - Šafárikova 
č. 101 – Mgr. Mária Fábiánová, JUDr. Milan Pollák 
 
Uznesenie č. 08/10/2012 :    Komisia odporúča nasledovné: 



a) Vyzvať žiadateľov či majú záujem o prevod vlastníctva bytov aj za cenu podľa 
znaleckého posudku. 

b) Zistiť príjem mesta za prenájom bytového domu. 
c) Zistiť technický stav bytového domu a predpokladané náklady na nutné opravy.   

 
 

K bodu č.5.   
Prerokovanie sociálnej agendy a plnenie uznesení komisie 
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  

 
K bodu č.5.a) – správa o plnení uznesení komisie   
Uznesenie č. 09/10/2012 :    Komisia berie na vedomie správu o plnení uznesení komisie 
a odporúča: 
a)  pozvať sociálne organizácie (uzn.03/09/2012) na zasadnutie komisie a hľadať iné  
možnosti prenájmu priestorov.   
b) naďalej sledovať plnenie uznesení č.:  - 09/09/2012 – F. B.  
              - 23/09/2012 -   
              - 24/09/2012 –  

 
K bodu č.6. - Rôzne  
a) Záznam z pracovného stretnutia členov komisie a TSP/ATSP 
Uznesenie č. 10/10/2012 :    Komisia berie na vedomie záznam z pracovného stretnutia 
a podľa možností odporúča riešiť  pracovnou skupinou navrhnuté odporúčania.     
 
b) Návrh harmonogramu na krúžkovú činnosť – na Krátkej č.30 
Uznesenie č. 11/10/2012 :    Komisia odporúča zabezpečiť krúžkovú činnosť v súlade 
s navrhnutým harmonogramom s tým, že komisia žiada mesačne prehodnotiť krúžkovú 
činnosť ako aj kontrolnú činnosť TSP/ATSP.  
 
c) Uznesenie č. 12/10/2012 :   Komisia odporúča zabezpečiť počas mrazov núdzové 

prenocovanie pre bezdomovcov na Krátkej č.30. 
 

d) Uznesenie  MZ  v Rožňave č.229/2012  zo dňa 27.09.2012,  ktorou  MZ podporuje 
žiadosť rodičov  klientov DSS Amália o zachovanie DSS Amália v Rožňave.  

Uznesenie č. 13/10/2012 :   Komisia berie na vedomie uznesenie MZ ako aj zaslanie 
podporného stanoviska zainteresovaným.    

 

  
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

Zapísal: Borošš 


