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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 5.12.2012  
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
 
Členovia komisie po doplnení bodu 9c) schválili program rokovania nasledovne:                
            
bod Názov  predkladateľ  

1. Otvorenie  
2. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Rožňava 

Ing. Andrea Beshirová 

3. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta  
-zmena § 4 Poslanecká odmena (návrh poslanca MZ, Ing. Bolačeka) 

Helena Šujanská  

4. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
-zámer na rok 2013  

Helena Šujanská 

5. Rozvoj cestovného ruchu – dôvody a postupy Ing. Karol Kováč 
6. Prerokovanie bytovej agendy Mgr. Ľudmila Černická 
7. Prerokovanie sociálnej agendy Mgr. Ľudmila Černická 
8. Plnenie uznesení komisie  Mgr. Ľudmila Černická 
9. Rôzne 

a) Opätovné riešenie priestorov na činnosť sociálnych organizácii  

b) Krúžková a kontrolná činnosť TSP/ATSP za mesiac november 2012 

c) Sprievodca poskytovateľmi sociálnych, komunitných   

    a verejnoprospešných služieb mesta   

 
Odbor SVaBP 
TSP 
Ing. Katarína Valková  

10. Diskusia  
11. Záver  
 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.2  Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Rožňava  
Návrh prezentovala Ing. Beshirová. Od 1.12.2012 je účinná pomerne rozsiahla novela zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a tieto zmeny v legislatíve je potrebné zapracovať 
do VZN.   V predloženom návrhu VZN nie je zakomponované zvýšenie sadzieb dane. Podľa 
platnej právnej úpravy od 01.01.2013 nie je možné vo VZN riešiť doterajšie úľavy na poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z titulu hmotnej núdze alebo z titulu veku. 
Z toho dôvodu aj bez zvyšovania sadzieb dôjde k navýšeniu vyrubeného poplatku u osôb, ktoré 
si uvedené úľavy doteraz uplatňovali.  
 
 Uznesenie č. 01/12/2012 : Komisia odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Rožňava podľa návrhu s nasledovnou zmenou:  

- v § 8 ods. 1 písm. b) zmeniť „sterilizovaný alebo čipovaný“ na „sterilizovaný 
a čipovaný“  

- v § 8 ods. 3 zmeniť  „o vykonanej sterilizácii alebo čipovaní“ na „o vykonanej sterilizácii 
a čipovaní“.  
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K bodu č.3  Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta    
Návrh bol predložený poslancom MZ, Ing. Bolačekom. Návrh sa týka § 4 ods. 2 a nové znenie 
by malo byť: „Za neospravedlnenú neúčasť  na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena 
kráti o 100 %.  /50 % sa upravuje na 100 % /. Dopĺňa sa:  Za ospravedlnenú neúčasť sa odmena 
kráti o 50 %“  
P. Kovács: Mal by tiež návrhy na zmeny, ako napr. explicitné vymenovanie, za čo sa poskytne 
odmena zástupcovi primátora. Svoje návrhy na zmenu predloží písomne na neformálnom 
stretnutí poslancov.  
 
Uznesenie č. 02/12/2012 :    Komisia odporúča  schváliť návrh zmeny Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov.   
 

K bodu č.4  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva  
Materiál bol prezentovaný p. Šujanskou.  V tomto volebnom období  /v r. 2011 a v r. 2012/ 
zasadnutia mestského zastupiteľstva boli plánované na každý mesiac – mimo  dovolenkového 
obdobia : mesiacov júl – august. Vedenie mesta v rámci úsporných opatrení na rok 2013 
predkladá návrh na zmenu časovej periodicity zvolávania zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Zasadnutia by mali byť zvolané každý druhý mesiac počnúc mesiacom február  a to v posledný 
štvrtok aktuálneho mesiaca so začiatkom o 13.00 hodine.  
 
Uznesenie č. 03/12/2012 :   Komisia odporúča schváliť harmonogram zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. Zároveň však upozorňuje, že Komisia sociálna, 
zdravotná a bytová je špecifická a zasadania sú nevyhnutné (opodstatnené), nakoľko potreba 
zasadania vyplýva z náplne práce komisie (riešia sa aj žiadosti občanov, ktoré je často potrebné 
prerokovať do 30 dní).    
 
K bodu č.5  Rozvoj  cestovného ruchu – dôvody a postupy  
Materiál pripravil poslanec MZ, Ing. Karol Kováč.  
Komisia tento bod stiahla z rokovania, nakoľko predkladateľ, Ing. Kováč, nemohol osobne 
prezentovať materiál z dôvodu iných povinností.    
 
K bodu č.6  Prerokovanie bytovej agendy 
 

6.1 Žiadosti o pridelenie bytu malometrážneho bytu:    
 
6119/2012 Ján Varga  
Uznesenie č. 04/12/2012 :    Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Jána Vargu do poradovníka 
podľa VZN, t.j. podľa počtu bodov 50 a dátumu podania žiadosti 12.11.2012. 
 
6512/2012 Zuzana Štemberová 
Uznesenie č. 05/12/2012 :    Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov 
o pridelenie malometrážneho bytu, nakoľko nie sú splnené podmienky pre zaradenie v zmysle 
VZN.   
 

Uznesenie č. 06/12/2012 :    Komisia odporúča nasledovný poradovník na malometrážne byty: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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. Ján Varga 50 12.11.2012 sám, odovzdá 1-izbový bezbariérový byt Družba V. 

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

4. Mikuláš Száraz 30 19.10.2012 sám, len na 4. poschodie 
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6.2.) Byty s nižším štandardom   
 

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

meno priezvisko body dátum 

podania 

poznámka 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 V novembri 2012 sa vyjadrila, že byt žiada okrem lokality R.Baňa  

Ján Rézmüves 15 31.10.2012  

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011  V októbri 2012 odmietol byt na R.Bani, žiada v inej lokalite 

Júlia Budíková 10 21. 8. 2012  

Magdaléna Javorová 0 27. 2. 2012  

Ferdinand Dányi 0 23. 5. 2012  

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012  
 

 
a) Voľné byty   
� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173 (Róbert Rézmüves – rieši sa súdnou cestou) 

� Dňa 5.12.2012 dobrovoľne odovzdal byt na R. Bani 173 Ivan Gažik a manželka.  

 

b) Nové kompletné žiadosti – žiadne  
Poradovník sa v mesiaci december 2012 nemení.   
 
Uznesenie č. 07/12/2012 :    Komisia berie na vedomie oznámenie o dobrovoľnom odovzdaní 
bytu na Rožňavskej Bani č. 173 (Ivanom Gažikom a manželkou) a odporúča prideliť tento 
uvoľnený byt žiadateľovi podľa poradovníka, ktorý bol odporučený v novembri 2012.  
 
6.3.) 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  
 
6.4.) Byty  - Družba  
 
6463/2012  E.F a manžel P.F. – Žiadosť o uzatvorenie splátkového  kalendára na 6 mesiacov.  
 
Uznesenie č. 08/12/2012 :    Komisia odporúča uzatvorenie dohody o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach na dobu 6 mesiacov s tým, že nájomníci svoje nedoplatky spojené 
s nájomným a úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu budú uhrádzať v pravidelných 
mesačných splátkach popri úhradách na základe mesačného predpisu. 
 
6.5.) Pridelené byty v novembri - sumár 
V novembri 2012 boli pridelené byty:  

 Typ bytu 

počet 

pridelených 
bytov 

adresa byt uvoľnený (kým - dôvod) byt pridelený 

Družba V. 1 Okružná 26 
voľný 2-izbový 
bezbariérový byt  

Lucia Gejdošová - na 1. mieste v osobitnom 
poradovníku na bezbariérové byty (spĺňa 
podmienky podľa § 2 ods. 14 písm. a) VZN  

SPOLU 1    

 
Uznesenie č. 09/12/2012 :    Komisia berie informáciu o pridelených bytoch na vedomie. 
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K bodu č.7 Prerokovávanie sociálnej agendy  - žiadosti o sociálnu pomoc  
 
6491/2012 Z.O.  
Uznesenie č. 10/12/2012 :    Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi.  
 
6513/2012 R.Š.  
Uznesenie č. 11/12/2012 :    Komisia odporúča poskytnúť pomoc v náhlej núdzi vo výške 30 € po 
predložení dokladov o výdavkoch súvisiacich s jej zlým zdravotným stavom (nákup liekov, 
úhrada sanitky do Košíc a pod.).    
 

K bodu č.8  Plnenie uznesení     
Prehľad plnenia uznesení č. 1/11/2012 – 20/11/2012 a uznesení v sledovaní č. 14/04/2012, 
22/09/2012, 24/09/2012, 07/10/2012.    
 
Uznesenie č. 12/12/2012 :    Komisia berie plnenie uznesení za mesiac november 2012 na 
vedomie a plnenia uznesení, ktoré sú v sledovaní (č. 24/09/2012 a 7/10/2012) prerokuje 
v januári 2013.   
 

K bodu č.9 Rôzne    
a. Riešenie žiadosti sociálnych organizácii v súčasnosti sídliacich v nebytových priestoroch 

na Ul. letnej č. 42 

Dňa 22.11.2012 sa v priestoroch Denného centra v Rožňave uskutočnilo pracovné stretnutie 
členov komisie s výborom denného centra vo veci hľadania riešenia pomoci sociálnym 
organizáciám, a to poskytnutím priestorov.  Uznesenie z tohto stretnutia:  
Prítomní sa zhodli na tom, že v dennom centre v Rožňave je možné vytvoriť priestorové 
podmienky aj na činnosť sociálnych organizácii. Prítomní členovia komisie odporúčajú:  
- vypracovať harmonogram tak, aby v centre mohla byť vyvíjaná aj činnosť sociálnych 

organizácii,   
- riešiť technické a organizačné zabezpečenie chodu denného centra (pod pojmom technické 

a organizačné zabezpečenie sa rozumie: aktualizácia štatútu DC, aktualizácia prevádzkového 
poriadku DC, zabezpečenie novej tabule s názvom objektu (Denné centrum v Rožňave), 
personálne zabezpečenie v prípade nového harmonogramu využívania priestorov prihliadajúc 
na hmotnú zodpovednosť za majetok).       

Návrh odboru sociálnych vecí a bytovej politiky:  
Harmonogram činnosti denného centra a sociálnych organizácii  
Ponúknuť priestory v Dennom centre Rožňava – „kartársku“ miestnosť pre sociálne organizácie 
na ich činnosť v čase od 14.00 do 18.00 h.  Rozdelenie jednotlivých dní  je vecou ich dohody. 
Zmena otváracích hodín sa môže prehodnotiť po uplynutí 6 mesiacov. Počas tejto doby sa môže 
viesť evidencia využívania priestorov.  
Technické a organizačné zabezpečenie  
- Aktualizácia štatútu DC  - odporúčame pripraviť návrh v mesiaci december 2012 
- Aktualizácia prevádzkového poriadku DC  - odporúčame pripraviť v mesiaci december 2012 
- Zabezpečenie novej tabule s názvom objektu (Denné centrum v Rožňave) – náklady boli 

zapracované odborom do návrhu rozpočtu na rok 2013 
- Personálne zabezpečenie v prípade nového harmonogramu využívania priestorov 

prihliadajúc na hmotnú zodpovednosť za majetok – odporúčame ponechať polovičný úväzok 
p. Cabanovej. V prípade zvýšenia úväzku je potrebné premietnuť zvýšené náklady (mzdy, 
odvody) do rozpočtu mesta na rok 2013. Nakoľko v súčasnosti prebieha personálny 
a procesný audit,  odporúčame počkať na výsledky a návrhy, ktoré vyplynú z jeho záverov.          
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P. Kemény informoval prítomných členov, že dňa 18.12.2012 o 14 h sa v dennom centre 
uskutoční posedenie pod jedličkou a vítaní sú všetci členovia komisie.  
 
Uznesenie č. 13/12/2012 :    Komisia odporúča ponúknuť sociálnym organizáciám, ktoré sídlia 
v súčasnosti na Ul. letnej č. 42, možnosť využívať na svoju činnosť priestory v Dennom centre 
v Rožňave („kartársku“ miestnosť) od januára 2013 v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 h. 
Konkrétne rozdelenie dní pre tieto organizácie ponecháva na ich dohodu. Zároveň odporúča 
zamestnankyni denného centra viesť evidenciu využívania týchto priestorov po dobu 6 mesiacov. 
Ďalej odporúča spracovať nový prevádzkový poriadok, ktorý by mali tieto organizácie vziať na 
vedomie.          
 
b. Krúžková a kontrolná činnosť TSP/ATSP za mesiac november 2012  
Informácie boli prezentované p. Ikrim, ktorý uviedol nasledovné činnosti a problémy, s ktorými 
sa stretávajú:  
- krúžková činnosť sa postupne rozvíja, počet detí, ktoré ju využívajú, sa zvyšuje.  
- Núdzové prenocovanie pre bezdomovcov využíva priemerne 12 ľudí, zatiaľ je prevádzka bez 

problémov. Dňa 4.12.2012 dostali aj sponzorský dar od dvoch podnikateľov mesta na 
prevádzku núdzového prenocovania.  

- Postupne dokončujú vchodové dvere na R.Bani č. 173 (dvere sú osadené, ešte chýba 
plexisklo a natretie).  

- Obracajú sa na nich ľudia vo veci pomoci formou dreva z mestských lesov 
- Od 3.12.2012 majú novú terénnu sociálnu pracovníčku 
- Vysvetľujú ľuďom, že tento rok nebude organizovaný pre deti Mikuláš 
- Problém je s bojlerom a jednou batériou v sprchách 
- Informoval sa, ako budú ďalej riešení nevidiaci manželia Rézmüvesoví, s ktorými 

absolvovali lekárske vyšetrenia, potrebné k žiadosti o malometrážny byt.   
P. Valková: informovala k poskytnutiu dreva. V spolupráci s oddelením miestnych daní 
a poplatkov budú vyčíslené nedoplatky u občanov, ktorí sa prihlásili o pomoc formou 
poskytnutia dreva. Mestské lesy prisľúbili poskytnúť 60 m dreva.  
P. Lach: nie je za to, aby sa drevo poskytovalo zadarmo. Sú možnosti napr. odrobiť si to 
v mestských lesoch, po konzultácii s riaditeľom, a budú si to viac aj vážiť.  
P. Černická: informovala, že manželom Rézmüvesovým bola ponúknutá možnosť podať si 
žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu na základe uznesenia komisie z 11.6.2012. Pridelenie 
bytu, v zmysle schváleného nariadenia, nie je možné riešiť kladne, nakoľko nespĺňajú 
podmienky pridelenia malometrážneho bytu (evidujeme daňové pohľadávky) a žiadna výnimka 
nie je v nariadení schválená.  
P. Šeďová: Poznamenala, že lekárske vyšetrenia by mohli manželia Rézmüvešoví využiť pri 
žiadosti na ÚPSVaR (kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia). 
   
Uznesenie č. 14/12/2012 :     

a) Komisia berie predložené správy na vedomie.  
b) Komisia odporúča, aby v spolupráci s TSP sa nevidiaci nájomníci obrátili na ÚPSVaR vo 

veci riešenia možnosti kompenzácie ich ťažkého zdravotného postihnutia.   
c) Komisia odporúča pripraviť návrhy na zmeny VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady 

prideľovania bytov vo vlastníctve mesta a ktoré by riešili aj takých žiadateľov 
o pridelenie bytu, ktorí majú nedoplatky voči mestu, ak je nevyhnutné riešiť ich situáciu 
(napr. zlý zdravotný stav, viď. rodinu nevidiacich manželov).   

d) Komisia odporúča poskytnúť drevo z mestských lesov prednostne dôchodcom, invalidným 
dôchodcom a matkám s deťmi, ktoré samy vedú domácnosť. Ďalej odporúča zvážiť 
možnosť poskytnúť v budúcnosti drevo tým, ktorí by si to určitým spôsobom odpracovali 
v spolupráci s mestskými lesmi.     
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c. Sprievodca poskytovateľmi sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb 
Ing. Valková informovala členov komisie o pripravenom sprievodcovi. Od januára 2013 by však 
mali nastať určité zmeny (názov Amália, Subsídium by malo poskytovať novú sociálnu službu, 
Zóna M, CVČ, sídlo sociálnych organizácií a pod.), preto je na zváženie, či sa dá do tlače 
pripravený materiál, alebo sa počká na zmeny a tie sa zapracujú do tlačenej podoby sprievodcu.    
 
Uznesenie č. 15/12/2012 :    Komisia odporúča zverejniť Sprievodcu poskytovateľmi sociálnych, 
komunitných a verejnoprospešných služieb na internetovej stránke v takej podobe, ako je 
pripravený a v tlačenej forme odporúča vydať až začiatkom roka 2013 (po tom, ako budú známe 
zmeny u súčasných poskytovateľov). 
Komisia odporúča, aby sa pracovné stretnutie ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
uskutočnilo ešte tento rok aj za účelom prípravy návrhu rozpočtu na r. 2013. Zvolané bude po 
dohodnutí termínu, vhodného pre väčšinu členov. 
 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť ako aj za celoročnú prácu 
v komisii a zaželal prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov.  
 

 

 
Mgr.  Dionýz Kemény   

            predseda komisie 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  
 


