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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 11.2.2013  
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
   
Členovia komisie schválili program rokovania nasledovne:                
 

bod Názov  predkladateľ  
1. Otvorenie  
2. Návrh na rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta   

- bytové domy Jovická 52-62 a budova Zlatá 10 
Mgr. Juraj Halyák 

3. Prerokovanie bytovej agendy Mgr. Ľudmila Černická 
4. Prerokovanie sociálnej agendy  Mgr. Ľudmila Černická 
5. Plnenie uznesení komisie  

a)č. 1-18/01/2013 a 20-25/01/2013 
b)č. 19/01/2013 – náklady za budovu Krátka 30  
c)č. 26/01/2013 – prenájom bývalého ZOS, Jovická ul.  
d)č. 8/10/2012 – prevod vlastníctva bytov Šafárikova č. 101   

Mgr. Ľudmila Černická 
 
 
 
Mgr. Juraj Halyák  

6. Rôzne 
a)Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov za mesiac január 2012 
b)Termíny plánovaných zasadnutí MZ a komisií v roku 2013 

 
TSP 
Helena Šujanská  

7. Diskusia  
8. Záver  
 
 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
 
K bodu č.2  Návrh na rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta   
Materiál pripravil odbor právny a správy majetku a uviedol ho Mgr. Halyák. V návrhu na 
rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta ide o nasledovné budovy:  

a) 3 obytné budovy na Ul. jovickej č. 52-65 v Rožňave. Obytné budovy boli odovzdané do 
užívania v roku 1982 ako budovy so 72 malometrážnymi bytmi. V roku 2004 bol zmenený 
charakter bytov na byty v domoch osobitného určenia, určených pre občanov odkázaných 
na sociálnu službu – opatrovateľskú službu alebo v zariadení opatrovateľskej služby.  

b) budovu (zariadenie určené na trvalé bývanie) na Ul. zlatej č. 10 v Rožňave. Predmetnú 
nehnuteľnosť nadobudlo mesto do vlastníctva od Baní S.N.Ves v likvidácii v roku 2008 
spolu s ubytovanými. Ide o 22 jednoizbových obytných jednotiek a 1 dvojizbovú, ktorú 
obývajú občania v hmotnej a sociálnej núdzi.   

 
Mgr. Kovács: Zaujímali ho dôvody predloženia takéhoto návrhu. V materiáloch nezaregistroval 
snahu hľadať cudzie zdroje na opravu bytových domov (napr. zo ŠFRB). Podľa jeho názoru by 
samospráva mala mať práve takéto typy bytov.  
Mgr. Kemény: Je prekvapený týmto materiálom, nakoľko nikdy neodznela takáto myšlienka. 
Bytové domy na sídlisku Vargove Pole sa postupne rekonštruujú, len budova na Zlatej 10 chátra, 
trpí aj okolie. Komisia rieši problémy s týmito nájomníkmi, najmä splácanie nedoplatkov. 
V zásade nie je proti zaradeniu do zoznamu prebytočného, no zaujímal sa, ak by bol doplnený 
zoznam, či je reálny záujem o tieto objekty, nakoľko tento zoznam sa len dopĺňa a mesto ešte nič 
nepredalo.  Poprípade sa môže zistiť záujem nájomníkov o kúpu týchto bytov. Čo sa týka budovy 
Jovická ul. uviedol, že je potreba takýchto typov bytov, nakoľko mesto má určité povinnosti voči 
občanom, pre ktorých sú určené. Je však potreba hľadať možnosti získania prostriedkov na 
zveľadenie budovy.        
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Ing. Lach: K budove na Jovickej ul. uviedol, že mesto má určité povinnosti voči občanom a preto 
sa mu nezdá, vziať túto možnosť pre odkázaných ľudí. Informoval sa, či boli vyčerpané všetky 
možnosti hľadania prostriedkov na zveľadenie.  
Mgr. Šeďová: Je zásadne proti zaradeniu malometrážnych bytov do zoznamu prebytočného 
majetku. Poznamenala, že o skupinu ľudí, ktorá býva aj na Zlatej 10 neprejavuje mesto záujem. 
Tiež nadniesla jednu z možnosti riešenia aj tejto situácie so zlým stavom bytového fondu, a to 
nájsť medzi dlžníkmi mesta takých, ktorí by vedeli niečo pre mesto urobiť.     
Mgr. Kovács: Začne sa nové 7 ročné obdobie čerpania finančných prostriedkov z eurofondov 
a preto by bolo dobré, cielene hľadať ponuky cudzích zdrojov na opravy a rekonštrukcie týchto 
objektov. Uviedol, že v parlamente sa pripravuje aj novela zákona o čerpaní prostriedkov zo 
ŠFRB, ktorá ponúka možnosť stavať aj pre súkromné firmy.  
Mgr. Fábiánová: Uviedla, že priebežne sa v malometrážnych bytoch vymieňa sanitárne zariadenie, 
batérie a pod. No väčšie opravy sa nevykonávajú. Sú vysoké náklady na teplo z dôvodu zlého 
stavu okien.  
  
Uznesenie č. 01/02/2013 : Komisia neodporúča zaradiť budovy na Ul. jovickej  č. 52-62 a na Ul. 
zlatej č. 10 do zoznamu prebytočného majetku mesta. Komisia ukladá:  

a) predložiť na aprílové zasadanie komisie prehľad o nájomníkoch v malometrážnych bytoch, 
b) hľadať možnosti získavania finančných zdrojov na opravu a rekonštrukciu uvedených 

objektov a túto úlohu odporúča ponechať v sledovaní na každom zasadaní komisie,  
c) vykonať obhliadku uvedených objektov členmi komisie do apríla 2013.      

 
K bodu č.3  Prerokovanie bytovej agendy  
 
3/1  Malometrážne byty  
a) Voľné byty – žiadne     

  
b) Žiadosti o pridelenie bytu   
594/2013  Štefan Bartek a manželka Viera Barteková 
Návrh uznesenia: Nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky v zmysle VZN mesta, ktorým sa 
stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava, komisia neodporúča riešiť 
zaradenie p. Štefana Barteka s manželkou do poradovníka na malometrážne byty.  
 
Uznesenie č. 02/02/2013 : Nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky v zmysle VZN mesta, ktorým sa 
stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava, komisia neodporúča riešiť 
zaradenie p. Štefana Barteka s manželkou do poradovníka na malometrážne byty. 
 
Uznesenie č. 03/02/2013 : Komisia odporúča nasledovný poradovník:    
 
 

 

 

 

 
3/2. Byty s nižším štandardom   
 

Poradovník na byty s nižším štandardom, odporučený v januári  2013:   
meno priezvisko body dátum podania poznámka 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 okrem lokality R.Baňa 

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 Okrem lokality R.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  

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

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

2. Tibor  Kotrčka 20 17.12.2012 sám, len na 4. poschodie 
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a) Voľné byty     
� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173 (Róbert Rézmüves – rieši sa súdnou cestou) 
 

b) Nové žiadosti   
619/2013  Mária Kóňová - žiadosť o uzatvorenie dohody o uznaní dlhu.  
Uznesenie č. 04/02/2013 : Komisia odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 mesiac v prípade 
uhradenia časti daňových záväzkov tak, ako to p. Kóňová uviedla v žiadosti, t.j. 60 € vo februári 
2013 a v prípade, že mesto bude osobitným príjemcov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, 
odporúča predĺženie na 3 mesiace.    
 
c) Predĺženia nájomných zmlúv v bytoch s nižším štandardom 
Na základe uznesenia komisie č. 13/01/2013 bolo odporúčané predĺženie nájomných zmlúv 
v bytoch s nižším štandardom podľa návrhu. V návrhu pod bodom 6 boli uvedení nájomníci, ktorí 
neuhradili od 09/2012 nič z poplatku za KO.  Nájomníci mali byť upozornení, že neriešili 
znižovanie svojich záväzkov. V prípade, že uhradili niečo exekútorovi, mali predložiť doklady 
o tejto skutočnosti.  
Títo nájomníci boli predvolaní na odbor, kde bol s nimi vykonaný osobný pohovor, bolo im 
vysvetlené, že je dôležité pri predlžovaní nájomnej zmluvy aj to, či znižujú postupne svoje daňové 
záväzky. Výsledok z pohovoru je nasledovný:  

 
Uznesenie č. 05/02/2013 : Komisia odporúča, po uhradení časti daňových záväzky tak, ako to 
nájomníci uviedli na osobnom pohovore, predĺženie nájomných zmlúv nasledovne:  

a) u nájomcov, ktorí prejavia záujem uhrádzať svoje daňové záväzky prostredníctvom 
osobitného príjemcu na dobu 3 mesiace,  

b) u ostatných nájomcov na dobu 1 mesiac.  
Zároveň komisia odporúča prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov riešiť osvetovou 
činnosťou splácanie záväzkov voči mestu u nájomníkov v bytoch s nižším štandardom, nakoľko 
komisia je ústretová, ale treba dodržiavať zásady.      
 
 
 
 
 
 

3/3.) Byty  - Šafárikova č. 101 
 

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

Eva Szarková 5 28. 5. 2012 s matkou 

Voľný byt: Odbor právny a správy majetku mesta rieši uvoľnenie 2-izbového bytu Spoločnosťou 
ľudí dobrej vôle v zmysle uznesenia č. 14/01/2013.  

Meno výsledok pohovoru 

A.R. V termíne vyplácania dávok uhradí vo februári 25 € za rok 2012 a s exekútorom si dohodne splátky na zvyšnú 
časť záväzkov.  

K.G. Uviedla, že vo februári 2013 uhradí 40 €,  v marci 30 € a od apríla si dohodne s exekútorom splátky, ktoré bude 
pravidelne uhrádzať.  

Z.O. Zistí si, ktorý exekútor rieši vymáhanie záväzkov a do 20.2.2013 predloží doklad, že mu uhradil 50 €. Dohodne si 
splátkový kalendár v minimálnej mesačnej výške 13 € a bude ho dodržiavať.   

E.R.   Menovaná je v Anglicku. Jej sestra uviedla, že sestra pošle peniaze a do 18.2.2013 uhradí 50 € na KO 
a nedoplatky na nájomnom začne splácať po 40 €.  

K.G. Predložil doklady, že pravidelne spláca nedoplatky exekútorovi. Tiež exekútor písomne potvrdil, že pohľadávka sa 
javí ako vymožiteľná, nakoľko povinný uzatvoril dohodu a doposiaľ ju dodržiava. Bolo mu oznámené, aby 
doklady o úhrade exekútorovi predkladal k nahliadnutiu aj na odbor.   

A.P.  Uvedomuje si, že nesplnil svoje povinnosti a neznižoval svoje záväzky. Uviedol, že má manželku ZŤP (je po 
porážke) a preto nevedel platiť. Od februára 2013 bude pravidelne uhrádzať 10 €. Tiež mu bolo odporúčané, aby si 
doriešil osoby, za ktoré platí jeho manželka KO, aby sa jej plnoletá dcéra s deťmi prihlásila samostatne.   

M.K.  Viď žiadosť v bode b.  

G.G. Uviedol, že v byte býva jeho družka s deťmi. Tá uviedla, že nedoplatok za rok 2012 uhradí vo februári 2013 
a marci 2013 po 32,34 €. Potom bude riešiť aj ostatné splátky.  

Z.F. Uviedla, že do 20.2.2013 uhradí nedoplatky za rok 2011 a 2012 spolu 37,52 €. Od marca 2013 si dohodne 
s exekútorom splátky, ktoré bude pravidelne uhrádzať.  
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3/4.) Byty  - Družba  
MVDr. Maroš Kanaba – nájomca 1-izbového bytu Družba VI.  
Žiadosť o povolenie úprav v byte. Ide o úpravy týkajúce sa vchodových dverí.  
V zmysle § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania 
bytov určených pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu č.1/2012-z01 sa 
môže v nájomnej zmluve upraviť možnosť nájomcu vykonať v byte stavebné úpravy vo zvlášť 
odôvodnených prípadoch, ak o to nájomca písomne požiada. Žiadosť sa po vyjadrení odboru 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií prerokuje 
v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. Odbor výstavby bol požiadaný o vyjadrenie sa 
k žiadosti.  
 
Uznesenie č. 06/02/2013 : Komisia, v prípade kladného vyjadrenia odboru výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií, odporúča upraviť v nájomnej zmluve 
MVDr. Kanabu možnosť vykonať v byte stavebné úpravy podľa žiadosti s tým, že náklady spojené 
s vykonaním potrebných opráv bude znášať nájomca a s tým, že v prípade ukončenia nájomného 
pomeru sa zaviaže byt dať do pôvodného stavu.     
 
Alexander Pataky – nájomca 2-izbového bytu  Družba III.  
Dňa 5.11.2012 si podal žiadosť o zrušenie výpovede z nájmu a uzatvorenie splátkového  
kalendára. Výpovedná doba končí 28.2.2013. Komisia prijala 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. 
Žiadateľ bol písomne informovaný o uznesení a upozornený, aby nedoplatky uhrádzal pravidelne 
a včas každý mesiac popri úhradách na základe mesačného predpisu, inak mu výpoveď z nájmu 
nebude zrušená. Splátkový kalendár uzatvoril od decembra 2012 do mája 2013. Menovaný 
nedodržiava splátkový kalendár a nehradí ani mesačný predpis.  
 
Uznesenie č. 07/02/2013 : Nakoľko stav pohľadávok sa zvyšuje, komisia odporúča po uplynutí 
výpovednej doby, ktorá končí 28.2.2013, riešiť uvoľnenie bytu.    
 
3/5.) Pridelené byty – informácia  
 V januári 2013 – výmeny bytov  

Typ bytu 
počet pridelených 

bytov 
adresa 

byt uvoľnený 
 (kým - dôvod) 

byt pridelený 

malometrážne 0 Jovická 62 

Jovická 54 

p. Pirochovou (do ZpS)  

p. Mičinským (zomrel) 

Katarína Dudášová – výmena (1. v poradovníku) 

František Bandzi – výmena (3. v poradovníku) 

SPOLU 0    
Vo februári 2013 – do 7.2.2013 – pridelené   

Typ bytu 
počet pridelených 

bytov 
adresa 

byt uvoľnený 
 (kým - dôvod) 

byt pridelený 

malometrážne 2 Jovická 52 

Jovická 62 

p. Bandzim (výmena) 

p.Dudášovou (výmena) 

Ján Varga – nový nájomca (2. v poradovníku) 

Elena Krágová – nový nájomca  (4. v poradovníku) 

SPOLU 2    
 

Uznesenie č. 08/02/2013 : Komisia berie informáciu o pridelených bytoch a uskutočnených 
výmenách na vedomie.   
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K bodu č.4  Prerokovanie sociálnej agendy   
 
bod 4/1.  Poskytnutá pomoc v náhlej núdzi:  
436/2013  Z.R.  
 
Uznesenie č. 09/02/2013 : Komisia berie poskytnutú pomoc v náhlej núdzi vo výške 150 € na 
vedomie.  
 
Bod 4/2. Nová žiadosť o poskytnutie pomoci v náhlej núdzi:  
674/2013  J.L.   
 
Uznesenie č. 10/02/2013 : Komisia  odporúča poskytnúť účelovo viazanú pomoc v náhlej núdzi vo 
výške 20 € na nákup hygienických potrieb s tým, že nákup sa uskutoční v spolupráci s terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi.  
 
 
K bodu č.5  Plnenie uznesení komisie   
 

a) Uznesenia č. 1-18/01/2013 a 20-25/01/2013 
Odbor odporúča zvážiť, či návrh na zmenu VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania 
bytov vo vlastníctve mesta Rožňava (uznesenie č. 04/01/2013) sa nepredloží s návrhom na zmenu 
ohľadom prevodu bytov Šafárikova 101, ak bude komisia odporúčať prevod bytov. Nutná je 
zmena z dôvodu zmeny doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú.  
 
Uznesenie č. 11/02/2013 : Komisia odporúča nasledovné:  

- pri uznesení č. 02/01/2013 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odporúča 
prerokovať v apríli 2013 jeho hodnotenie. 

- pri uznesení č. 04/01/2013 – zmena VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania 
bytov vo vlastníctve mesta odporúča predložiť návrh na schválenie až po odporúčaní 
prevodu bytov Šafárikova č. 101 do vlastníctva spolu s návrhom na zmenu doby nájmu 
v týchto bytoch.  

- pri uznesení č. 14/01/2013 odporúčanie a) – riešiť vypovedanie nájomnej zmluvy so 
Spoločnosťou ľudí dobrej vôle odporúča ponechať v sledovaní do doriešenia. 

- pri uznesení č. 18/01/2013 – riešiť donášku obedov formou aktivačných pracovníkov 
odporúča získať spätnú väzbu SČK o riešení tohto návrhu.  

- pri uznesení č. 21/01/2013 – hľadať možnosti zabezpečenia sociálneho poradenstva 
v dennom centre odporúča ponechať toto uznesenie v sledovaní.  

- pri uznesení č. 25/01/2013 – podanie projektu na získanie prostriedkov z FSR odporúča 
predložiť informáciu o plnení na marcovom zasadnutí.     

    
b) Uznesenia č. 19/01/2013 – náklady za budovu Krátka 30 

Komisia žiadala, aby technické služby mesta predložili doklady o nákladoch na budovu krátka 30 
za rok 2012 vo výške 25.400 €.  
Technické služby mesta predložili prehľad nákladov za rok 2012: elektrická energia – 9.424,80€; 
vodné stočné – 4.576,85 €; plyn – 4.858,99 €; materiál – 126,99 €; ostatné služby – 2.113,61 €; 
náklady na vykonané práce – 2.507,00 €; náklady na dopravu – 513,00 €. Náklady spolu za rok 
2012 – 24.131,24 €, rozpočtované náklady (zvýšenie o 5,3 %) celkom 25.399,67 €.    
 
Uznesenie č. 12/02/2013 : Komisia považuje predloženú kalkuláciu nákladov objektu Krátka 30 za 
neprimeranú. Komisia odporúča hľadať možnosti získania zdrojov na zníženie energetickej 
náročnosti tohto objektu.    
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c) Uznesenie č. 26/01/2013 – prenájom bývalého ZOS, Jovická ul.  

Komisia žiadala o predloženie návrhu nájomnej zmluvy na uvedené priestory, nakoľko odporúčala 
uzatvorenie takej zmluvy, ktorú by bolo možné bez problémov vypovedať, ak by tieto priestory 
chcelo využívať mesta.  
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky upozornil, že v predmetných priestoroch bola doteraz 
volebná miestnosť, čo bude potrebné, v prípade prenájmu, riešiť (určiť inú volebnú miestnosť, 
resp. dohodnúť podmienky v zmluve, ak bude nový nájomca ochotný to akceptovať). 
   
Uznesenie č. 13/02/2013 : Komisia odporúča zapracovať do návrhu zmluvy aj možnosť využívať 
tieto priestory mestom počas volieb ako volebnú miestnosť. Ďalej odporúča v čl. IV bod 3 bližšie 
špecifikovať, konkretizovať, o aké ďalšie právne úpravy ide.    
 

 
d) Uznesenie č. 8/10/2012 – prevod vlastníctva bytov Šafárikova č. 101  

Dňa 8.10.2012 komisia prerokovávala prevod vlastníctva bytov Šafárikova 101 na základe 
žiadosti nájomníkov. Uznesením č. 8/10/2012 odporučila nasledovné:  

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

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

Dňa 14.11.2012 bolo predložené plnenie uznesenia. Komisia plnenie vzala na vedomie.  
Mesto požiadalo Ministerstvo financií SR o stanovisko k cene bytov. Odpoveď je v prílohe č. 3, 
podľa ktorej by sa byty mali odpredávať nie za cenu podľa znaleckého posudku ale podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. 
 
Uznesenie č. 14/02/2013 : Komisia odporúča informovať nájomníkov o cene bytov na základe 
stanoviska Ministerstva financií SR a získať spätnú väzbu o ich záväznom záujme o prevod 
vlastníctva bytov. Ďalej odporúča predložiť na najbližšie zasadanie informáciu o tom, aké právne 
kroky a úkony sú potrebné k prevodu bytov na Šafárikovej 101 do vlastníctva nájomcov.      
 
 
K bodu č.6  Rôzne   
 

a) Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov za mesiac január 2012 
Správu prezentovala terénna sociálna pracovníčka, Mgr. Stela Urbanová. Správu doplnila 
o informáciu, že terénna sociálna pracovníčka, ktorá nastúpila v decembri 2012 dala výpoveď. Po 
vyjadrení FSR bude nové výberové konanie. Ďalej informovala o vyhlásenej burze nepotrebných 
vecí v termíne od 11.2. do 21.2.0213. Veci sa môžu doniesť na Ul. krátku 30  alebo aj na MsÚ 
odbor sociálnych vecí. 
 
Uznesenie č. 15/02/2013 : Komisia berie správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov za 
mesiac január 2013 na vedomie.     
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b) Termíny plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva a komisií v roku 2013  

Mestské zastupiteľstvo dňa 13.12.2012 schválilo harmonogram zasadnutí MZ v roku 2013. Odbor 
všeobecnej a vnútornej správy pripravil návrh termínov plánovaných zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a komisií v roku 2013. Komisia sociálna, zdravotná a bytová by mala zasadať každý 
druhý pondelok v mesiaci (bez ohľadu na zasadanie MZ).  
 
Uznesenie č. 16/02/2013 : Komisia súhlasí s plánovanými termínmi zasadania komisie v roku 
2013 s tým, že zasadanie komisie v mesiacoch, kedy nie je plánované zasadanie mestského 
zastupiteľstva bude zvolané len v nevyhnutnom prípade podľa dôležitosti a včasnosti vybavenia 
žiadosti.      

 

 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a bol 
dohodnutý termín ďalšieho zasadania na 11.3.2013 z dôvodu plnenia uznesení, ktoré boli na 
dnešnom rokovaní prijaté.    
 

 

 

 

Mgr.  Dionýz Kemény   

            predseda komisie 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  
 
 


