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Záznam zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave  
zo dňa 14.11.2012  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Členovia komisie po doplnení bodu 10a) schválili program rokovania nasledovne:                            
 

bod Názov  predkladateľ  
1. Otvorenie  
2. Riešenie prenájmu nebytových priestorov 

a)Ul. letná 42 (užívajúcimi sú sociálne organizácie - prizvaní zástupcovia ZO) 
b)Ul. ak. Hronca (užívajúcim je Gemerský banícky spolok Bratstvo) 

Technické 
služby mesta  

3. Prerokovanie materiálov finančného odboru   
a)Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2012 a návrh na 2. zmenu 
b) Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2012 – MZ OK, PK (školstvo) 

Ing. 
Leskovjanská 

4. VZN mesta Rožňava  
a) o organizácii miestneho referenda – návrh na doplnenie  
b) o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach... 

 
p. Nagypálová 
Mgr. Gallo 

5. Turistické informa čné centrum Rožňava 
a)Alternatívy fungovania TIC 
b)Vývoj nákladov na energie r. 2004-2012 – informácia 

Ing. Cseh 

6. Rokovací poriadok MZ – návrh poslancov MZ na zmenu  
(Mgr. Kovács, Ing. Marko, Bc. Kuhn, Mgr. Bischof) 

Mgr.Kovács 

7. Prerokovanie bytovej agendy Mgr. Černická 
8. Prerokovanie sociálnej agendy Mgr. Černická 
9. Plnenie uznesení komisie  Mgr. Černická 
10. Rôzne 

a) Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu presťahovania  
    CVČ do priestorov bývalej Gemerskej knižnice na nádvorí Radnice  
b)Krúžková a kontrolná činnosť TSP/ATSP za mesiac október 2012 
c)Sociálna služba – jedáleň SČK – informácia 

  
PaedDr. 
Mičudová 
TSP 
Ing. Valková 

11. Diskusia  
12. Záver  
 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.2  Riešenie prenájmu nebytových priestorov  
a) Ul. letná č. 42 – opätovná žiadosť o prehodnotenie a zrušenie dodatku vo veci užívania 

nebytových priestorov a úhrady nákladov za užívanie.  
Uvedené priestory sú užívané sociálnymi organizáciami. Na zasadnutie komisie boli na 
základe uznesenia komisie č. 09/10/2012 prizvaní zástupcovia mestských / základných 
organizácii v Rožňave: Jednota dôchodcov Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami.  
 

 Uznesenie č. 01/11/2012 : Komisia odporúča riešiť situáciu súvisiacu s užívaním  nebytových 
priestorov na Ul. letnej č. 42 sociálnymi organizáciami za rok 2012 v zmysle platných právnych 
predpisov. Komisia ďalej odporúča 
a) vyzvať Technické služby mesta o predloženie nákladov v budove denného centra (bývalého 
klubu dôchodcov) za rok 2011 a zálohových platieb za rok 2012.  
b)  pripraviť na decembrové zasadanie ekonomickú stránku a časový harmonogram pre prípadne 
presťahovanie týchto organizácii do denného centra (bývalého klubu dôchodcov).  
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b) Ul. ak. Hronca č. 7 – opätovná žiadosť o prehodnotenie a zrušenie dodatku vo veci užívania 
nebytových priestorov a úhrady nákladov za užívanie.  
Uvedené priestory sú užívané Gemerským baníckym spolkom Bratstvo.  

 
Uznesenie č. 02/11/2012 : Komisia odporúča riešiť situáciu súvisiacu s užívaním  nebytových 
priestorov na Ul. ak. Hronca č. 7 Gemerským baníckym spolkom Bratstvo za rok 2012 v zmysle 
platných právnych predpisov. 
 
K bodu č.3  Prerokovanie materiálov finančného odboru   

a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2012 a návrh na 2. zmenu   
b) Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2012 – MZ OK, PK (školstvo)  

Ing. Leskovjanská informovala členov o potrebe návrhu na 2. zmenu rozpočtu a odpovedala na 
otázky, ktoré sa týkali rozpočtu (propagácia mesta, ples mesta a sociálne služby).  

 
Uznesenie č. 03/11/2012 :    Komisia odporúča schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta 
a rozpočtu za úsek školstva.   
 

 
K bodu č.4  VZN mesta Rožňava  

a) VZN mesta Rožňava o organizácii miestneho referenda – návrh na doplnenie  
Materiál prezentovala p. Nagypálová, ktorá uviedla návrh na doplnenie v zmysle platnej 
legislatívy.  
 
Uznesenie č. 04/11/2012 :   Komisia odporúča schváliť návrh na doplnenie VZN mesta Rožňava 
o organizácii miestneho referenda podľa predložené návrhu.  
 

b) VZN mesta Rožňava o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach 
na území mesta Rožňava  

Materiál bol prezentovaný Mgr. Gallom.  
Mgr. Kovács priblížil svoje pripomienky, ktoré predložil písomne. Zároveň vyjadril 
nespokojnosť s informovaním o všetkých verejných podujatiach v meste na internetovej stránke 
mesta.   
Uznesenie č. 05/11/2012 :    Komisia odporúča schváliť návrh VZN mesta Rožňava o verejných 
kultúrnych, telovýchovných športových podujatiach na území mesta Rožňava s nasledovnými 
zmenami:  

- v čl. 2 bod  5 a v čl. 8 body  4-5  vypustiť pojem „spoluorganizátorom“ 
- v čl. 3 bod 8 upraviť vetu, aby dávala zmysel 
- v čl. 4 bod 2c vypustiť  
- v čl. 8 bod 3 a bod 6 vypustiť  
- v čl. 3 bod 4 doplniť pred slová  upozorniť usporiadateľa slovo „preukázateľne“ 
- v čl. 5 bod 4 doplniť pred slová náležite poučení slovo „preukázateľne“ 

 
K bodu č.5  Turistické informa čné centrum 

a) Alternatívy fungovania TIC   
b) Vývoj nákladov na energie r. 2004-2012 – informácia   

Ing. Cseh pripravila 6 alternatív fungovania TIC, ktoré prezentovala spolu s ich výhodami 
a negatívami, rizikami. Tiež uviedla problematiku vedenia účtovníctva.  
 
Uznesenie č. 06/11/2012 :    Komisia odporúča zachovanie TIC podľa alternatívy A. Ďalej 
odporúča hľadať možnosti zvýšenia príjmov TIC (napr. rôzne fondy). 
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K bodu č.6  Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu a doplnenie  
Poslanci MZ, Mgr. Kovács, Ing. Marko, Bc. Kuhn, Mgr. Bischof, predložili návrh na zmenu 
a doplnenie § 7 Rokovacieho poriadku MZ. Zmena sa týka hlasovania o ukončení diskusie. 
Návrh spolu s dôvodmi bol prezentovaný Mgr. Kovácsom.  
 
Uznesenie č. 07/11/2012 :    Komisia odporúča schváliť  zmenu a doplnenie Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave podľa predloženého návrhu poslancami MZ.  
 
K bodu č.7  Prerokovanie bytovej agendy 
 

1. Malometrážne byty  
 

Žiadosti o pridelenie bytu    
5802/2012  Mikuláš Száraz 
  

Uznesenie č. 08/11/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Mikuláša Száraza do 
poradovníka podľa VZN, t.j. podľa počtu bodov 30 a dátumu podania žiadosti 19.10.2012. 
Poradovník na malometrážne byty po zaradení nových žiadosti v novembri 2012 je nasledovný:  

 
 
 
 
 

 
2.) Byty s nižším štandardom   
 
 

 

Nové kompletné žiadosti  
5633/2012 Ildikó Lovašová – žiadosť o pridelenie bytu s nižším štandardom 
Uznesenie č. 09/11/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Ildikó Lovasovej do  
poradovníka podľa VZN, t.j. podľa počtu bodov 20 a dátumu podania žiadosti 12.10.2012.  
 
Iné žiadosti 
54184/2012 Ján Rézmüves – žiadosť o prehodnotenie žiadosti o pridelenie bytu  
Uznesenie č. 10/11/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Jána Rézmüvesa do 
poradovníka na základe predložených skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov  podľa VZN, 
t.j. podľa počtu bodov 15 a dátumu, kedy boli predložené doklady preukazujúce nové 
skutočnosti, t.j. 31.10.2012.  
 

54474/2012 Tomáš Rézmüves a Lucia Krištofová – žiadosť o udelenie súhlasu s výmenou bytov   
Uznesenie č. 11/11/2012 :    Komisia neodporúča udeliť súhlas s výmenou bytov nájomcom, ktorí 
sa dohodli na vzájomnej výmene, a to p. Tomáš Rézmüves, nájomca obytnej jednotky na Ul. 
zlatej č. 10 a Lucia Krištofová, nájomníčka bytu s nižším štandardom na Rožňavskej Bani č. 174, 
nakoľko nie je splnená podmienka v zmysle § 9 ods. 1 a 4 VZN mesta, ktorým sa stanovujú 
zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta.   
 

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

1. Katarína Dudášová 50 14.5.2012 výmena garsónky za 1-izbový byt do 3.poschodia 

2. Elena Krágová 40 6.6.2012 sama, len na 4. poschodie 

3. Mikuláš Száraz 30 19.10.2012 sám, len na 4. poschodie 
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Uznesenie č. 12/11/2012 :    Komisia odporúča nasledovný poradovník na byty s nižším 
štandardom po zaradení nových žiadostí:     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
 

Poradovník náhradníkov odporučený v septembri 2012:    
meno priezvisko narodený body dátum podania poznámka 

Eva Szarková 8. 7. 1962 5 28. 5. 2012 s matkou 

 
 

4.) Byty Družba  
nájomca A.P.  - Žiadosť o zrušenie výpovede z nájmu a uzatvorenie splátkového  kalendára.  
Uznesenie č. 13/11/2012 :    Komisia odporúča uzatvorenie splátkového kalendára s tým, že 
nájomca svoje nedoplatky spojené s nájomným a úhradách za plnenia poskytované s užívaním 
bytu uhradí do 31.5.2013 v pravidelných mesačných splátkach. Komisia odporúča zrušiť 
výpoveď z nájmu bytu len v prípade, že počas výpovednej lehoty bude dodržiavať splátkový 
kalendár popri úhradách na základe mesačného predpisu. Zároveň komisia žiada o mesačné 
sledovanie splácania nedoplatkov.         
 
nájomníčka S.K. - Žiadosť o zrušenie výpovede z nájmu a uzatvorenie splátkového  kalendára  
Uznesenie č. 14/11/2012 :    Komisia odporúča uzatvorenie splátkového kalendára s tým, že 
nájomníčka svoje nedoplatky spojené s nájomným a úhradách za plnenia poskytované s užívaním 
bytu uhradí do uplynutia výpovednej doby (t.j. do februára 2013) v pravidelných mesačných 
splátkach. Komisia odporúča zrušiť výpoveď z nájmu bytu len v prípade, že počas výpovednej 
lehoty bude dodržiavať splátkový kalendár popri úhradách na základe mesačného predpisu. 
Zároveň komisia žiada o mesačné sledovanie splácania nedoplatkov.         
 
5.) Pridelené byty v októbri 2012 - sumár 
Na stránke mesta: http://www.roznava.sk/sk/-poskytovanie-socialnej-pomoci-obcanom zverejňujeme aj   
prehľad pridelených bytov v jednotlivých mesiacov. Mesačne sa tento prehľad bude aktualizovať.  
V októbri 2012 boli pridelené byty:  

 Typ bytu 
počet 

pridelených 
bytov 

adresa byt uvoľnený (kým - dôvod) byt pridelený 

Malometrážne 1 Jovická 60 
Štefan Černický - výmena na nižšie 
poschodie 

Ján Bernáth - na 2. mieste (p.Dudášova 
z 1.miesta len do 3.posch.) 

Zlatá 10 Katarína Lányiová - zomrela Ingrida Kompušová - na 1. mieste 
byty s nižším 
štandardom 2 

R.Baňa 174 Ján Rusznyák - dobrovoľne odovzdal 
Lucia Krištofová - na 3. mieste 
(p.Balog z 2. miesta odmietol) 

Družba I. 1 Okružná 26 MUDr. Vodová – dala výpoveď z nájmu 
Eva Tiszová - na 2. mieste 
(p.Jenčopaľová z 1. miesta len byt 2C) 

SPOLU 4       
 
Uznesenie č. 15/11/2012 :   Komisia berie prehľad pridelených bytov v októbri 2012 na vedomie.  

meno priezvisko body dátum podania 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 

Ján Rézmüves 15 31. 10. 2012 

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 

Júlia Budíková 10 21. 8. 2012 

Magdaléna Javorová 0 27. 2. 2012 

Ferdinand Dányi 0 23. 5. 2012 

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012 
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K bodu č.8  Prerokovávanie sociálnej agendy   
 
5995/2012 H.K. – žiadosť o sociálnu pomoc  
Uznesenie č. 16/11/2012 :    Komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 100 € 
na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu druha a nákup 
pracovného plášťa a obuvi pre dcéru nasledovne:  

- poskytnutie pomoci v náhlej núdzi vo výške 70 € 
- poskytnutie pomoci v náhlej núdzi vo výške 30 € po predložení dokladov o kúpe 

pracovného plášťa a zdravotníckej obuvi pre dcéru.    
 
K bodu č.9  Plnenie uznesení     
Prehľad plnenia uznesenia č. 1/10/2012 – 12/10/2012    
Uznesenie č. 17/11/2012 :    Komisia berie plnenie uznesení na vedomie a odporúča naďalej 
sledovať uznesenia, ktoré sú v platnosti.   
 
K bodu č.10 Rôzne    
 
a. Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu presťahovania  CVČ do priestorov 

bývalej Gemerskej knižnice na nádvorí Radnice.  
Uznesenie č. 18/11/2012 :    Komisia odporúča prepracovať a doplniť materiál o stanovisko 
CVČ a  školskej rady, ako aj prípadných  finančných nákladov spojených s presťahovaním 
(prípadné úpravy priestorov), poprípade personálnych zmien.    
 
b. Krúžková a kontrolná činnosť TSP/ATSP za mesiac október 2012  
Materiály predložené TSP boli prezentované p. Ikrim.  
Uznesenie č. 19/11/2012 :    Komisia berie predložené správy na vedomie.   
 
c. Sociálna služba – jedáleň SČK – informácia  
Uznesenie č. 20/11/2012 :    Komisia berie informáciu o novej sociálnej službe – jedáleň, ktorú 
prevádzkuje SČK Rožňava (Ul. pionierov č. 10 – Póschova záhrada) na vedomie. Zároveň 
odporúča, aby táto služba bola propagovaná na internetovej stránke mesta vo väčšej miere, 
napr. ako stály oznam.   
 
 
 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a plodnú diskusiu 
a informoval, že decembrové zasadanie sa uskutoční predbežne 4.-5.12.2012.  

 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
          predseda komisie 

 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  
 
 
 


