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Záznam zo zasadnutia  
Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 21.1.2013  
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Členovia komisie stiahli z rokovania bod:  
4) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 194/2012 a bod  
6) Návrh VZN mesta Rožňava o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach 
na území mesta Rožňava  
a schválili program rokovania nasledovne:                
 
 

bod Názov  predkladateľ  
1. Otvorenie  
2. Rozvoj cestovného ruchu – dôvody a postupy 

(opätovné prerokovanie)  
Ing. Karol Kováč 

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
aktualizácia k 31.12.2012 

Mgr. Peter Hrivnák 

5.  VZN o poskytovaní dotácii - návrh 
Poslanecký návrh Mgr. Radoslava Kovácsa 

Mgr. Radoslav Kovács 

7. VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo 

vlastníctve mesta Rožňava – návrh na zmenu  

Mgr. Ľudmila Černická 

8. Prerokovanie bytovej agendy 
a)Žiadosti bytové  
b)Predĺženie nájomných zmlúv v bytoch s nižším štandardom od 1.2.13 
b)Stav pohľadávok u nájomníkov  – informatívna správa    
c)Úprava nájomného v obecných bytoch  

 
Mgr. Ľudmila Černická 
Mgr. Ľudmila Černická 
Mgr. Mária Fábiánová 
Mgr. Mária Fábiánová  

9. Prerokovanie sociálnej agendy  
a)Návrh použitia prostriedkov zo vstupného na Vianočnom  koncerte 
b)Žiadosť SČK o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej 
služby – donáška obedov do mestských častí v roku 2013  

 
Mgr. Peter Gallo 
Mgr. Ľudmila Černická 

10. Nebytové priestory v správe Technických služieb mesta  
a)Návrh na úsporné opatrenia  
b)Žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Rožňava 
c)Prevádzkový poriadok Denného centra v Rožňave (klub dôchodcov) 

 
TSM,  
Ing. Katarína Valková  
Dáša Cabanová 

11. Plnenie uznesení komisie  Mgr. Ľudmila Černická 
12. Rôzne 

a) Obsahová náplň zasadnutí Mestského zastupiteľstva v roku 2013  
b) Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov za mesiac december 2012 
c) Výzvy na predkladanie projektov z Fondu sociálneho rozvoja 
d) Žiadosť o prenájom priestorov bývalého ZOS – Apoštolská cirkev na  
   Slovensku 

 
Helena Šujanská  
TSP 
Ing. Katarína Valková 
Ing. Katarína Valková 

13. Diskusia  
14. Záver  
 

 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
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K bodu č.2  Rozvoj  cestovného ruchu – dôvody a postupy  
Materiál pripravil poslanec MZ, Ing. Karol Kováč, ktorý ho zároveň prezentoval na zasadnutí. 
Odpovedal na otázky člena komisie, Mgr. Radoslava Kovácsa, týkajúce sa úloh Turisticko-
informačného centra Rožňava (TIC) v tomto celom komplexe ako aj spolupráce pracovníkov 
(absolventov). Úlohou TIC bude poskytovať informácie o cestovnom ruchu. Organizácia, ktorá sa 
vytvorí, sa bude starať o rozvoj cestovného ruchu, podporu podnikania, bude reálnou oporou pre 
podnikateľov. Absolventi budú mať za úlohu združiť informácie o poskytovateľoch v cestovnom 
ruchu.  
Mgr. Kovács podporil materiál, nakoľko je dobré, že aj mesto Rožňava sa zaoberá rozvojom 
cestovného ruchu. Založená bola aj oblastná organizácia Slovenský raj.  
Mgr. Kemény uviedol, že je potrebné využiť potenciál a danosti nášho regiónu a preto tiež 
podporuje tento návrh.   
 
Uznesenie č. 01/01/2013 : Komisia odporúča materiál zaradiť do programu Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave v plnom rozsahu bez pripomienok.   
 
K bodu č.3  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja    
Ide o aktualizáciu k 31.12.2012. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava je 
spracovaný do roku 2010 s výhľadom do roku 2015. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pre ďalšie 
roky PHaSR opäť aktualizovať, prehodnotiť plánované rozvojové aktivity aj vzhľadom 
k finančnej situácií a rozpočtu mesta Rožňava a priority zosúladiť s programovacím obdobím po 
roku 2013. Aktualizácia bola spracovaná na základe návrhov vedúcich odborov a ostatných, 
ktorých sa týka tento program.  
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky pri návrhu vychádzal z priorít a cieľov Komunitného 
plánu sociálnych služieb.  
Mgr. Kemény uviedol, že navrhované aktivity v sociálnej oblasti je potrebné premietnuť aj vo 
finančnej oblasti.  
Mgr. Kovács odporúčal vznik platformy komunikácie medzi mestským úradom a združeniami, 
ktoré podávajú granty zo súkromných nadácii týkajúce sa verejných priestranstiev.      
 
Uznesenie č. 02/01/2013 :    Komisia berie aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) bez závažných pripomienok  
a ukladá  
účinnú spoluprácu monitorovacích zložiek pri vyhodnocovaní PHSR.  
 
K bodu č.5  Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácii - návrh   
Návrh predložil poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave, Mgr. Radoslav Kovács, ktorý ho 
zároveň uviedol na zasadnutí komisie. Do návrhu boli zapracované aj zistenia NKÚ.  Článok 5 
hovorí, komu možno poskytnúť dotáciu. Ide o projekty zamerané na deti, mládež, zdravotne 
hendikepovaných alebo znevýhodnených obyvateľov mesta, alebo na podporu organizácii, ktoré 
kultivujú a revitalizujú verejný priestor v meste.  
Mgr. Kemény uviedol, že mesto nie je povinné poskytovať dotácie na takzvanú nadstavbu, ale 
odporúča, aby mesto vyčlenilo v rozpočte čiastku na túto oblasť. Musia byť však jasné kritéria, 
aby sa predišlo lobbingu a aby sa žiadosti mohli objektívne vyhodnotiť. Zároveň, ak sa schváli 
určitá čiastka, tak by mala byť aj poskytnutá - zagarantovaná.  
Mgr. Kovács odporúčal vypracovanie kritérií pre posudzovanie žiadostí, ako napr. kritéria na 
prideľovanie bytov.           
 
Uznesenie č. 03/01/2013:   Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o poskytovaní dotácii prerokovať v Mestskom zastupiteľstve Rožňava bez pripomienok.  
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K bodu č.7  Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava   
Návrh bol pripravený na základe uznesenia komisie č.14/12/2012 a na základe skúsenosti. Zmeny 
sa týkajú:  

-  riešenia žiadateľov o pridelenie bytov, ktorí majú nedoplatky voči mestu, a je nevyhnutné 
riešiť ich sociálnu a zdravotnú situáciu (odbor pripravil alt.1 a alt. 2),   

- zaradenie evidovaného žiadateľa, ak nahlási nové skutočnosti a vyradenie na základe 
zistenia skutočností, ktoré majú vplyv na súčet bodov a žiadateľ ich neoznámil,  

- zaradenia žiadateľa na 1. miesto v poradovníku na byty s nižším štandardom vo 
výnimočných prípadoch, 

- rozšírenie podmienok nezaradenia do poradovníka (aj nedoplatky spolubývajúcich osôb 
a nesplnenie si daňových povinností voči mestu), 

- riešenie splácania nedoplatkov u nájomníkov malometrážnych bytoch, a to zabezpečenie 
pohľadávky ručením.  

 
Uznesenie č. 04/01/2013:   Komisia odporúča schváliť  zmeny a doplnky Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta podľa 
predloženého návrhu s nasledovnými zmenami:  

- v § 5b doplniť bod 6 v znení podľa alt. 2; 
- v § 5c doplniť bod 5 v znení podľa alt. 2; 
- v § 5c bod 5 doplniť: „Na rokovanie komisie je okrem kompletnej  žiadosti predložená aj 

správa terénnych sociálnych pracovníkov o sociálnych a bytových pomeroch  žiadateľa.“   
- v § 5c bod 6 doplniť „len ak žiadateľ má maloleté deti, ktorým hrozí umiestnenie v detskom 

domove alebo maloleté deti sú umiestnené v detskom domove a mesto má povinnosť riešiť 
úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov (Zákon č. 305/2005 Z.z.).     

 
K bodu č.8a  Žiadosti bytové 
 

8a.1. Malometrážne byty  
 
a) Voľné byty   
� Garsónka, 1.poschodie, Jovická 54 (po Štefanovi Mičinskom – zomrel). 
� 1-izbový, 3.poschodie, Jovická 62 (po Rozálii Pirochovej – umiestnená v zariadení pre seniorov). 

Byt odovzdá do konca januára 2013.  
 
b) Žiadosti o pridelenie bytu    
spis 6828/2012  Tibor Kotrčka 
Súčet bodov podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava: 20 bodov, dátum podania 17.12.2012. 
 

Uznesenie č. 05/01/2013:   Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka v zmysle VZN. 
 
 

c) Žiadosti o výmenu bytu    
 spis 155/2013  František Bandzi  
Súčet bodov podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava: 50 bodov, dátum podania 11.1.2013. 
 
Uznesenie č. 06/01/2013:   Komisia odporúča riešiť žiadosť ohľadom výmenu bytu kladne.  
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Uznesenie č. 07/01/2013:   Komisia odporúča nasledovný poradovník v januári 2013:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a nasledovné riešenie pridelenia voľných bytov a výmen:   

1-izb.byt    3.p. Jovická 62 (po Pirochovej) – výmena – Dudášová (1. v poradovníku)  

1-izb.byt    1.p. Jovická 52 (po Bandzim) – ponúknutý Vargovi (2. v poradovníku) 

Garsónka, 1.p. Jovická 54 (po Mičinskom) – výmena – Bandzi (3. v poradovníku) 

Garsónka, 4.p. Jovická 62 (po Dudášovej) – ponúknutá Krágovej (4. v poradovníku)  

 

8a.2.) Byty s nižším štandardom   
 

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

b) Nové kompletné žiadosti - žiadne 
 
 
 

c) Rôzne – informácia o poskytnutí pomoci p. Budíkovej 
Dňa 11.1.2013 bolo p. Budíkovej osobne doručené písomné oznámenie o voľnom mieste 
v Zariadení núdzového bývania „Dom Charitas svätého Jozefa“ v Spišskej Novej Vsi, kde by 
mohla ihneď nastúpiť spolu so synom. Zároveň jej boli poskytnuté informácie o zariadení, 
podmienkach prijatia a úhradách.  
Dňa 14.1.2013 sa dostavila na MsÚ a uviedla, že ponúkanú možnosť odmieta, nakoľko toto 
riešenie nie je aj pre jej manžela a jej synovi by otec chýbal. Zároveň bola poučená o následkoch 
v prípade, že bude musieť opustiť turistickú ubytovňu.  
 
Uznesenie č. 8/01/2013:   Komisia berie na vedomie správu o mestom ponúkanej pomoci pre p. 
Budíkovú a jej syna, ktorá sa týkala  riešenia jej bytového problému, ako aj jej vyjadrenie 
o odmietnutí tejto pomoci.   
  
 
Uznesenie č. 9/01/2013:   Komisia odporúča nasledovný poradovník v januári 2013: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

1. Katarína Dudášová 50 14.5.2012 výmena garsónky na 4.posch. za 1-izb. do 3.posch. 

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

3. František Bandzi 50 11.1.2013 výmena 1-izb. na 1.posch. za garsónku 

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

5. Mikuláš Száraz 30 19.10.2012 sám, len na 4. poschodie 

6. Tibor  Kotrčka 20 17.12.2012 sám, len na 4. poschodie 

meno priezvisko body dátum podania poznámka 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 Okrem lokality Rožňavská Baňa  

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 Okrem lokality Rožňavská Baňa 

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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8a.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  
 
 
8a.4.) Byty  - Družba  
 
64968/2012  Katarína Pastoreková, nájomníčka 3-izbového bytu Družba II.  
Žiada o zrušenie výpovede z nájmu bytu.  
 
Uznesenie č. 10/01/2013:   Komisia odporúča zrušenie výpovede z nájmu bytu, nakoľko 
uhradením všetkých nedoplatkov na nájomnom a úhradách za plnenia poskytované s užívaním 
bytu pominuli dôvody výpovede.   
 
1566/2013  Andrea Gyenes, nájomníčka 2-izbového bytu Družba VI.  
Žiada o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom a úhradách za plnenia poskytované 
s užívaním bytu. 
 
Uznesenie č. 11/01/2013:   Komisia odporúča uzatvorenie dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení 
v splátkach na dobu 6 mesiacov.  
 
8a.5.) Pridelené byty v decembri 2012 – informácia   
  

Typ bytu 

počet 
pridelených 

bytov 
adresa byt uvoľnený (kým - dôvod) byt pridelený 

s nižším 

štandardom 1 R.Baňa 173 
Ivan Gažik a manželka – 

dobrovoľne odovzdaný  

Ján Rézmüves - na 2. mieste (prvá 

v poradovníku odmietla lokalitu R.Baňa)  

SPOLU 1    
 
Uznesenie č. 12/01/2013:   Komisia berie informáciu o pridelených bytoch v decembri 2012 na 
vedomie. 
 

K bodu č.8b Predĺženie nájomných zmlúv v bytoch s nižším štandardom   
 
Komisia uznesením č. 24/09/2012 odporučila 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. Nájomníci boli rozdelení do 6.skupín podľa stavu 
daňových záväzkov:    
 

1. Nájomníci, ktorí majú uhradené všetky daňové záväzky 
Návrh: Predĺženie nájomnej zmluvy na maximálnu dobu v zmysle VZN – 6 mesiacov  

2. Nájomníci, ktorým sa nedoplatky znižujú  
Návrh: Predĺženie nájomnej zmluvy na maximálnu dobu v zmysle VZN – 6 mesiacov  
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3. Nájomníci, ktorým sa znížili daňové záväzky len o malú čiastku 
Návrh: Predĺženie nájomnej zmluvy o 3 mesiace s tým, že za toto obdobie musia uhradiť čiastku, 
ktorú sa zaviazali mesačne uhrádzať, nakoľko v apríli 2013 im pribudnú úhrady už aj za rok 2013. 
Zároveň musia uhradiť aj nedoplatky na nájomnom v zmysle splátkového kalendára.   

4. Nájomníci, ktorým sa aj napriek tomu, že niečo uhradili, nedoplatky sa neznižujú 
Návrh: Predĺženie nájomnej zmluvy o 1 mesiac s tým, že za toto obdobie musia uhradiť čiastku, 
ktorú sa zaviazali mesačne uhrádzať, nakoľko v apríli 2013 im pribudnú úhrady už aj za rok 2013. 
Zároveň musia uhradiť aj nedoplatky na nájomnom v zmysle splátkového kalendára.   

5. Nájomníci, ktorí prevzali byt v roku 2012 a evidujeme u nich daňové záväzky 
Títo nájomníci boli písomne aj ústne informovaní o podmienkach ďalšieho predĺženia nájomnej 
zmluvy, t.j. že nebudú mať daňové záväzky a budú uhrádzať pravidelne mesačný predpis 
nájomného. Aj napriek tomu im bola poskytnutá možnosť riešiť daňové záväzky do 31.12.2012. 
Odporúčame predĺženie nájomnej zmluvy od 1.2.2013 na 6 mesiacov len ak budú mať uhradené 
všetky záväzky voči mestu. Ak nedoplatky neuhradia, odporúčame riešiť dobrovoľné odovzdanie 
bytu.    

6. Nájomníci, ktorí neuhradili nič na poplatku za KO  
Návrh: Menovaných prípisom upozorniť,  že zníženie svojich daňových záväzkov neriešili, 
naopak sa im záväzky zvýšili o jednu až dve splátky roku 2012. Zároveň ich vyzvať, aby 
predložili, v prípade uhradenia nedoplatkov exekútorovi, doklad o tejto skutočnosti.  
Ak do 31.12.2013 neuhradia 4x sumu, ktorú sami navrhli, že budú mesačne uhrádzať, odporúčame 
zaslať výzvy na odovzdanie bytu okrem Kolomana Landoriho, ktorý žiadosť nepodal. Tohto 
nájomcu odporúčame vyzvať na dobrovoľné odovzdanie bytu, nakoľko byt neužíva, nespĺňa 
podmienky predĺženia nájomnej zmluvy a žiadnu snahu nevyvinul na riešenie svojich nedoplatkov 
aj napriek tomu, že bol osobne upozornený (záznam zo šetrenia).     
 
Uznesenie č. 13/01/2013:   Komisia odporúča predĺženie nájomných zmlúv v bytoch s nižším 
štandardom podľa návrhu.  
 

K bodu č.8c  Stav pohľadávok u nájomníkov k 31.12.12– informatívna správa    
Komisia uznesením č.  7/10/2012 odporučila predkladať informatívnu správu o stave pohľadávok 
na nájomnom štvrťročne. Správa o stave a riešení pohľadávok je za obdobie od októbra 2012 do 
decembra 2012. Za uvedené obdobie boli uhradené pohľadávky vo výške 6.067,22 €. Zároveň boli 
pohľadávky riešené upomienkami, výzvami, uzatvorenými dohodami o uznaní dlhu a jeho 
zaplatení v splátkach, výpoveďami z nájmu resp. výzvami na odovzdanie bytu. Ôsmy nájomníci 
uhradili celú pohľadávku.  
 
Uznesenie č. 14/01/2013:   Komisia berie správu o stave pohľadávok u nájomníkov k 31.12.2012 
na vedomie. Odporúča:  

a)  riešiť s odborom právnym vypovedanie nájomnej zmluvy so Spoločnosťou ľudí dobrej vôle 
z dôvodu neplatenia nájomného, zvyšovania pohľadávok a vyčerpania prostriedkov na 
garančnom účte;  

b) naďalej sledovať stav pohľadávok a predložiť informatívnu správu po uplynutý štvrťroka.  
 

K bodu č.8d  Úprava nájomného v obecných bytoch    
 

1. Úprava nájomného  v bytoch postavených s  podporou štátu 
Úprava nájomného sa odporúča z dôvodu, aby mesto mohlo tvoriť  fond prevádzky, údržby 
a opráv ročne  v minimálnej výške  0,5 %  z nákladov na  obstaranie nájomných bytov (Zákon č. 
443/2010 Z.z.). Fond je vytvorený za účelom zabezpečenia údržby a opráv, ako aj   pravidelných 
odborných  prehliadok   a odborných  kontrol  podľa platnej legislatívy (revízie prenosných 
hasiacich prístrojov a požiarnych  vodovodov, revízie komínov, bleskozvodov, revízie elektrickej 
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inštalácie a elektrických zariadení, revízie plynových kotlov, plynových sporákov a domových  
rozvodov plynu a pod.). Drobné opravy sú povinní odstrániť nájomníci v zmysle Nariadenia vlády 
87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú   niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka na vlastné 
náklady.  
 
Uznesenie č. 15/01/2013:   Komisia odporúča pripraviť prehľad o predpokladaných nákladoch 
v roku 2013. Ďalej odporúča tvorbu fondu prevádzky, údržby a práv v bytoch postavených 
s podporou štátu ročne vo výške 0,5 % z nákladov na obstaranie bytov (v zmysle zákona č. 
443/2010 Z.z.) nasledovne:  

- vo výške nákladov súvisiacich s povinnými servisnými prehliadkami a revíziami bude 
tvorený z rozpočtu mesta 

- zvyšná povinná časť bude rozpočítaná podľa m2 a premietnutá do zvýšeného nájomného.    
 

2. Úprava nájomného v malometrážnych bytoch a v bytoch nižšieho štandardu. 
Predmetné byty sú užívané nájomníkmi, ktorí sú  v prevažnej miere v  hmotnej  aj  sociálnej 
núdzi.  Na  opravu a údržbu sa používajú finančné prostriedky získané z nájomného,  z ktorých už  
nevieme zabezpečiť ani základnú údržbu, ktorú je správca povinný zabezpečiť, ako aj 
nepredvídané havárie  na kanalizácii, elektroinštalácii, vodovodných potrubiach. a pod (prevažne 
v bytoch nižšieho štandardu). Na zvýšenie nájomného v každom bytovom dome   predkladáme 
súčasnú a maximálnu výšku nájomného a dve alternatívy zvýšenia (o 30% a o 60%). Maximálna 
výška mesačného nájomného je v zmysle Opatrenia Ministerstva financií  SR  č. 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov. 
 
Uznesenie č. 16/01/2013:   Komisia odporúča zvýšenie nájomného podľa alternatívy č. 1, t.j. 
zvýšenie o 30%.  
 

K bodu č.9a Návrh použitia prostriedkov zo vstupného na Vianočnom 
koncerte   
Dňa 18. decembra 2012 sa v rámci Vianočných trhov konal aj Vianočný koncert v Katedrále 
Nanebovzatia panny Márie v Rožňave. Výška vyzbieraných finančných prostriedkov predstavuje 
sumu 107,84 Eur. Hlavnou myšlienkou bola pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Odbor 
školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ navrhuje, aby o využití finančných prostriedkov 
rozhodla Komisia sociálna, zdravotná a bytová.  
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky navrhol niekoľko alternatív (subjektu poskytujúcemu 
sociálne služby na území mesta, alebo pre talentované dieťa v nepriaznivej sociálnej situácii 
navštevujúce ZUŠ, alebo niektorej materskej škole, alebo rodine podľa návrhu terénnych 
sociálnych pracovníkov)  
Návrh poskytnutia prostriedkov pre konkrétne žiačky ZUŠ bol predložený riaditeľkou ZUŠ.  
P. Ikri za terénnych sociálnych pracovníkov uviedol, že nenavrhujú rodinu, no prostriedky by sa 
mohli použiť na akciu pri príležitosti medzinárodného dňa detí zo sociálne odkázaných rodín.       
 
Uznesenie č. 17/01/2013:   Komisia odporúča poskytnúť prostriedky zo vstupného na Vianočnom 
koncerte vo výške 107,84 € pre Základnú umeleckú školu na úhradu školného pre dve žiačky podľa 
návrhu riaditeľky.  
 

K bodu č.9b Žiadosť SČK o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej 
služby – donáška obedov do mestských častí v roku 2013  
SČK požiadal o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej služby – donáška obedov do 
mestských častí  v roku 2013. Odbor pripravil prehľad nákladov a počet dôchodcov, ktorí 
využívali túto službu v posledných dvoch rokoch. V roku 2011 boli priemerné mesačné náklady 



8 
 

59,23 € a priemerný počet dôchodcov bol 2,67. V roku 2012 boli priemerné mesačné náklady 
50,35 a priemerný počet dôchodcov bol 2,18. 
 
Uznesenie č. 18/01/2013:   Komisia neodporúča poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej 
služby – donáška obedov do mestských častí od 1.3.2013. Komisia odporúča riešiť donášku 
obedov formou aktivačných prác.   
 

K bodu č.10a Nebytové priestory v správe Technických služieb mesta - návrh 
na úsporné opatrenia  
Technické služby mesta, ako správca budovy na Krátkej č. 30, navrhli úsporné opatrenia, aby sa 
znížili náklady na prevádzku. Ide o budovu, kde na prízemí sa poskytujú sociálne služby 
(Stredisko osobnej hygieny a práčovňa SOHaP), núdzové bývanie pre bezdomovcov, 2 kancelárie 
slúžia pre terénnych sociálnych pracovníkov, 2 miestnosti sa využívajú pre malé obecné služby. 
Na 1. podlaží sa pre popoludňajšie aktivity sociálnych pracovníkov s deťmi využíva spoločenská 
sála a jedna počítačová miestnosť.  Náklady za rok 2012 boli vo výške 25 400 € /elektrika, voda, 
plyn, materiál, údržba/,  ktoré uhradili  technické služby z príspevku od mesta. Príjem je len zo 
strediska osobnej hygieny a práčovne. V roku  2012  bola tržba vo výške 574 €, je to príjem mesta.  
Návrh Technických služieb na riešenie úsporných opatrení: týka sa obmedzenia využívania, resp. 
nevyužívanie priestorov na 1.podlaží v zimnom období, využívanie len 1 kancelárie pre TSP 
v zimnom období, úhrady v SOHaP za skutočné náklady energií a pracích prostriedkov (cena za 1 
pranie cca  2,60 €, za sprchovanie počet litrov vody x 0,02 €), v miestnosti pre bezdomovcov 
zariadiť lokálne vykurovanie /kachle, peterky, drevo z mestských lesov/, obmedziť prevádzkový 
čas v SOHaP.  Týmito opatreniami by sa dosiahla úspora nákladov t.j. cca 6000 €. 
Stanovisko odboru sociálnych vecí a bytovej politiky:  
TSP sú zamestnaní v zmysle zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja. Mesto sa 
zaviazalo vytvoriť pre ich výkon primerané podmienky v súlade s Príručkou národného projektu 
terénna sociálna práca. To znamená, že každý zamestnanec má mať svoj pracovný priestor /stôl, 
PC,  internet/.  Pri práci s klientom je tiež nevyhnutné vytvoriť podmienky, aby mohol sociálny 
pracovník pracovať s klientom v nerušenom prostredí.  
SOHaP je sociálna služba pre odkázaných občanov mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách. Takýto typ služby neposkytuje žiadna iná inštitúcia na území mesta. 
Zvýšenie ceny za poskytované služby by spôsobilo zníženie počtu klientov, je preto na zvážení, či  
redukcia otváracích hodín prinesie úsporu. Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov je 
prevádzkované v čase mrazov (povinnosť vyplýva z § 3 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení) spravidla od novembra do konca marca. Bezdomovci neplatia za ubytovanie. Je na 
zvážení  aj prípadné spoplatnenie „núdzového ubytovania“. Mesto okrem prevádzkových 
nákladov zamestnáva troch službukonajúcich na dohodu o pracovnej činnosti čo nás stojí 1 980 € 
za 5 mesiacov.  
Závery z pracovného stretnutia zo dňa 8.1.2013: 
bod č. 1 – Presťahovanie sociálnych organizácii  
TSM majú zabezpečiť prevzatie priestorov na Ul. letnej č. 42 od sociálnych organizácii do 
21.1.2013 a tieto priestory len temperovať. Do 15.2.2013 má odbor sociálnych vecí a bytovej 
politiky mesta predložiť TSM harmonogram využívania priestorov Denného centra sociálnymi 
organizáciami.   
bod č. 2 – Úsporné  opatrenia v budove na Ul. krátkej č.  30 

1. Zatvoriť sálu a počítačová miestnosť na 2. podlaží v zimnom období  
2. Ponechať 2 kancelárie na 1. podlaží pre TSP 
3. V stredisku osobnej hygieny a práčovne používať len 1 bojler a zároveň:  

a. Zvýšiť ceny za pranie z 1,30 € na 1,50 € a z 0,80 € na 1,00 €, za sprchovanie z 0,00 
€ na 0,25 €.  
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b. Porovnať ceny za sprchovanie na Rožňavskej Bani a na Krátkej 30, aby neboli 
veľké rozdiely. 

c. Po ukončení vykurovacieho obdobia porovnať a vyčísliť spotrebu v roku 
2011/2012 a 2012/2013. 

4. Priestory pre bezdomovcov vykurovať len od 16,00 h do 6.00 h od 1.2.2013 
5. Vykurovanie odstaviť v zadných dvoch kanceláriách na 1. podlaží (využívajú malé obecné 

služby)  
 
p. Ikri priblížil činnosť TSP s deťmi, ktoré vyvíjajú v spoločenskej sále, podporujú talent 
rómskych detí, znižujú záškoláctvo.  
Ing. Lach uviedol, že sociálne služby musia byť poskytované a nemožno čakať, že budú ziskové.  
Ak je možnosť získať prostriedky na tieto služby, tak sa musia nájsť aj prostriedky, ktoré sú 
potrebné na spolufinancovanie.  
Mgr. Kemény: zníženie nákladov, energetickej náročnosti objektu by bolo vhodné riešiť 
zateplením budovy, výmenou okien, hľadaním možností z grantových prostriedkov.   
 
Uznesenie č. 19/01/2013:   Komisia na základe záverov z pracovného stretnutia zo dňa 8.1.2013 
odporúča nasledovné:  
k bodu č. 1 – Komisia potvrdzuje svoje uznesenie, ktorým odporučila na činnosť sociálnych 
organizácii ponúknutie priestorov v dennom centre.  
k bodu č. 2/1 – Komisia odporúča zatvorenie len počítačovej miestnosti v zimnom období, sálu 
odporúča ponechať na činnosť TSP. 
k bodu č. 2/2 – Komisia súhlasí s návrhom, ponechať 2 kancelárie pre TSP prihliadajúc aj na 
právne predpisy a normy, týkajúce sa pracovných podmienok  zamestnancov ako aj ich poslanie.  
k bodu č. 2/3/a – Komisia odporúča ponechať ceny za tieto sociálne služby vo výške, ako sú platné 
v súčasnosti prihliadajúc aj tú skutočnosť, že poskytovaním tejto služby sa zabezpečujú aj 
protiepidemické opatrenia.   
k bodu č. 2/3/b – Komisia berie na vedomie ceny za sprchovanie na Rožňavskej Bani, ktoré  sa 
odvíjajú od spotreby vody a sú v mnohých prípadoch nižšie (závisí od dĺžky sprchovania 
konkrétneho občana), ako ceny na za sprchovanie na Krátkej č. 30.  
k bodu č. 2/3/c – Komisia odporúča  predložiť na rokovanie komisie náklady na prevádzku budovy 
Krátka č. 30 za obdobie od r. 2010 – 2012.   
k bodu č. 2/4 – Komisia súhlasí s návrhom času vykurovania priestorov pre bezdomovcov.  
k bodu č. 2/5 – Komisia odporúča uvedené priestory temperovať tak, aby nedošlo k poškodeniu 
ústredného kúrenia.  
 
Komisia žiada, aby technické služby mesta predložili doklady o nákladoch na budovu Krátka 30 
za rok 2012 vo výške 25.400 €. Komisia odporúča, aby v prípade, že je možné použiť súčiastky 
z nefunkčného bojlera na Krátkej 30, sa opravil (sfunkčnil) bojler na Rožňavskej Bani.  
 

 K bodu č.10b Žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými  chorobami 
Na základe uznesenia komisie boli vyzvané sociálne organizácie, sídliace na Ul. letnej 42 na 
predloženie harmonogramu činnosti v dennom centre v prevádzkovej dobe od 14-18.00 h.  
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude využívať priestory každú stredu od 14-18 h., 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska každý piatok od 14-16,30 h. Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami má záujem o využitie priestorov v pondelok od 10-14 h.   
 

Uznesenie č. 20/01/2013:   Komisia potvrdzuje svoje uznesenie č. 13/12/2012, ktorým ponúkla 
sociálnym organizáciám možnosť využívať priestory denného centra v čase od 14-18.00 h.  
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K bodu č.10c Prevádzkový poriadok Denného  centra v Rožňave  
Návrh bol pripravený odborom sociálnych vecí a bytovej politiky. Prevádzkový poriadok, ako 
interná smernica mesta rieši poslanie a činnosti denného centra, priestorové usporiadanie, 
povinnosti návštevníkov a zamestnancov a upratovanie priestorov.   
 

Uznesenie č. 21/01/2013:   Komisia:  
a)  odporúča v návrhu Prevádzkového poriadku Denného centra v Rožňave v čl. III., kde je 

uvedené pre koho sú určené priestory denného centra uviesť v bode 2. „organizáciám 
podľa prílohy“ a doplniť, že zmeny a doplnky prílohy podliehajú schváleniu Komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Komisia odporúča 
doplniť bod, ktorý bude riešiť zodpovednosť a dodržiavanie predpisov (ako napr. BOZP, 
PO) pre organizácie podľa prílohy. Komisia ďalej odporúča opraviť gramatické chyby 
v čl. IV tak, aby vety dávali zmysel.  

b) odporúča hľadať možnosti zabezpečenia sociálneho poradenstva v dennom centre v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. (napr. návrhom do rozpočtu mesta na položku mzdy na 0,5 úväzok, 
alebo dohodou s fyzickou osobou o poskytovaní tejto služby).     

 

K bodu č.11  Plnenie uznesení     
Prehľad plnenia uznesení č. 1/12/2012 – 15/12/2012 a uznesení v sledovaní č. 24/09/2012, ktorého 
plnenie je v bode 8b a č. 7/10/2012, ktorého plnenie je v bode 8c.   
 
Uznesenie č. 22/01/2013 :    Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.     
 
 
K bodu č.12 Rôzne    
 
a. Obsahová náplň zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2013  
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky navrhuje na doplnenie obsahovej náplne zasadnutí MZ 
v roku 2013 nasledovné materiály:  
Február  VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 

Rožňava – návrh na zmenu,  
Jún   VZN, ktorým sa upravujú podmienky spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej  

ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru – v rámci aktualizácie VZN 
September   Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb  
 
Uznesenie č. 23/01/2013 :    Komisia odporúča doplniť obsahovú náplň zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave v roku 2013 podľa návrhu odboru s doplnením materiálu v mesiaci apríl 
– VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených pre obyvateľov mesta Rožňava 
postavených s podporou štátu – návrh na zmeny a doplnky, ktorý bude zohľadňovať aj 
pripomienku členky komisie, Mgr. Šeďovej (viď bod 13 – diskusia).      
 
b. Činnosť TSP/ATSP za mesiac december 2012  
Informácie boli prezentované p. Ikrim.   
Uznesenie č. 24/01/2013 :    Komisia  berie správu o činnosti ako aj správu o šetrení v rodine 
Rézmüvesovcov na vedomie a odporúča, aby si manželia Rézmüvesovci podali žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu.    
 
c. Výzvy na predkladanie projektov z Fondu sociálneho rozvoja  
Ing. Valková informovala o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z FSR. Odbor navrhuje zamerať sa na aktivitu – občianske hliadky v prostredí marginalizovaných 
rómskych komunít.  
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Uznesenie č. 25/01/2013 :    Komisia odporúča riešiť podanie žiadosti v spolupráci s oddelením 
regionálneho rozvoja a investícií na aktivitu podľa návrhu. Zároveň žiada, aby v mesiaci február 
2013 bola na rokovanie komisie predložená správa o krokoch, ktoré boli úradom už vykonané.     
 
d. Žiadosť o prenájom priestorov bývalého ZOS – Apoštolská cirkev na Slovensku   
Apoštolská cirkev na Slovenku prejavila záujem o prenájom priestorov na Jovickej č. 66. 
K žiadosti predložili aj víziu a jej realizáciu.  
 
Uznesenie č. 26/01/2013 :    Komisia odporúča technickým službám mesta riešiť prenájom 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Komisia zároveň žiada o predloženie návrhu 
nájomnej zmluvy na uvedené priestory, nakoľko odporúča uzatvorenie takej zmluvy, ktorú by bolo 
možné bez problémov vypovedať, ak by tieto priestory chcelo využívať mesto.       
 
K bodu č.13 Diskusia      
Mgr. Šeďová v rámci diskusie namietala, že v poradovníku na nájomné byty sú aj takí žiadatelia, 
ktorí už majú byt (iný typ alebo v inej lokalite). Navrhla, aby žiadatelia mali možnosť vybrať si 
len jeden typ bytu.   
Mgr. Černická: uviedla, že v zmysle VZN je možnosť, aby žiadateľ uviedol v žiadosti byt, ktorý 
žiada prioritne a môže uviesť aj iný typ bytu s tým, že je evidovaný, kým mu neponúkneme byt, 
ktorý žiada prioritne. Komisia odporučila v uznesení č. 23/01/2013 riešiť zmenu nariadenia podľa 
pripomienky Mgr. Šeďovej.  
 
 
Na záver rokovania podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie 
(predseda komisie musel kvôli pracovným povinnostiam v závere rokovania odísť), a predbežne 
bol dohodnutý termín ďalšieho zasadania na 11.2.2013.   
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   

            predseda komisie 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  
 
 


