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

zo dňa 10.6.2013  
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
 
Členovia komisie po doplnení bodu 4. c) a 6. a) schválili program rokovania nasledovne:     
 

bod Program predkladateľ  
 Otvorenie  

1. a) Záverečný účet mesta Rožňava k 31.12.2012 
b) Hodnotiaca správa programového rozpočtu rok 2012 

Ing. Klára Leskovjanská 

2.  VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov 
a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh  

Mgr. Juraj Halyák 

3. Prerokovanie bytovej agendy Mgr. Ľudmila Černická 
4. Prerokovanie sociálnej agendy 

a) žiadosti o sociálnu pomoc 
b) použitie fin. prostriedkov získaných v dedičskom konaní 
c) žiadosť OZ Univerzus – realizácia aktivít na Ul.krátkej 30 

 
Mgr. Ľudmila Černická 
Ing. Katarína Valková 

5. Plnenie uznesení  
- z komisie zo dňa 11.4.2013 
- informácia o „sociálnom taxíku“ 

 
Mgr. Ľudmila Černická 
Ing. Katarína Valková 

6. Rôzne a diskusia 
a) Koncepcia dopravy na Námestí baníkov od 1.8.2013 

 
Mgr. Dionýz Kemény 

 Záver  
 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.1  
Záverečný účet mesta Rožňava a hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2012  
Ing. Klára Leskovjanská predložila oba materiály.  Súčasťou týchto materiálov bude na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva aj stanovisko audítorky a hlavnej kontrolórky.  
 
Uznesenie č. 1/06/2013: Komisia odporúča  schváliť Záverečný účet mesta Rožňava s hodnotiacou 
správou programového rozpočtu za rok 2012 bez výhrad.  
 
K bodu č.2  
VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta  
Mgr. Juraj Halyák predložil návrh nového VZN.  Podmienky prideľovania bytov a nakladanie 
s bytovým fondom mesta v súčasnosti upravujú 3 VZN: 

1. VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených pre obyvateľov mesta 
Rožňava postavených s podporou štátu 

2. VZN mesta Rožňava, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 
Rožňava 

3. VZN mesta Rožňava o zriadení účelového garančného fondu 
     Návrh nového VZN predkladáme z nasledovných dôvodov: 

a) Je potrebné odstrániť niektoré neodôvodnené rozdiely pri stanovení podmienok prideľovania 
bytov postavených s podporou štátu a postavených bez takejto podpory 

b) Je potrebné upraviť výšku finančnej zábezpeky – v prípade bytov postavených s podporou 
štátu je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
stanovená vo výške 6-mesačného nájomného 

c) Úprava problematiky v 1 VZN je jednoduchšia a prehľadnejšia, je bežná aj v iných mestách 



2 
 

Mgr. Šeďová: Pripomienkovala, že žiadateľ má možnosť výberu všetkých typov bytov a tak jeden 
žiadateľ je zaradený v poradovníku na všetky typy. Navrhla možnosť výberu len jedného typu bytu.    
 
Uznesenie č. 2/06/2013: Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava 
o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta s nasledovnými zmenami:  

- v § 3 ods. 2 limitovať pre žiadateľov možnosť výberu izbovosti len na 2 typy,   
- v § 5 ods. 6 písm. e. upraviť, aby bol žiadateľ vyradený z poradovníka na oba typy bytu aj 

v prípade, ak odmietne byt, ktorý uviedol ako prípadnú inú alternatívu, 
- v § 4 ods. 3 rozšíriť výnimku pri žiadateľoch, ktorí sú vlastníkom bytu alebo domu v k.ú. 

Rožňava aj o žiadateľov, ktorí žiadajú bezbariérový byt a majú zdravotné postihnutie podľa 
prílohy č. 2 Zákona č. 443/2010 Z.z.  

  
K bodu č.3  
Prerokovanie bytovej agendy  
 
Malometrážne byty  
Voľné byty – žiadne  
    
Žiadosti o pridelenie bytu:     
 
žiadosť č. 2821/2013 zo dňa 6.5.2013  Ján Jung 
Uznesenie č. 3/06/2013: Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Jána Junga do poradovníka žiadateľov 
o pridelenie malometrážneho bytu so súčtom bodov 50  a dátumom podania žiadosti 15.5.2013. 
 
žiadosť č. 3193/2013 zo dňa 27.5.2013  Július Boldi  
Uznesenie č. 4/06/2013: Komisia neodporúča zaradiť žiadosť p. Júliusa Boldiho do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie malometrážneho bytu, nakoľko žiadateľ nespĺňa jednu z podmienok 
zaradenia, a to – má záväzky voči mestu. Žiadateľovi odporúča podať si opätovne žiadosť po 
uhradení všetkých záväzkov voči mestu.  
 
žiadosť č. 3337/2013 zo dňa 3.6.2013  Ján Hujdič  
Uznesenie č. 5/06/2013: Komisia žiadosť p. Jána Hujdiča prerokuje po skompletizovaní žiadosti. 
 
Uznesenie č. 6/06/2013: Komisia odporúča nasledovný poradovník žiadateľov o malometrážne byty:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Byty s nižším štandardom   
 

Voľné byty   
� R.Baňa 173 (po Anite Krištofovej a Gabrielovi Krištofovi – dobrovoľné odovzdanie bytu) 
� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173 (Róbert Rézmüves – rieši sa súdnou cestou)  
 
 

Žiadosti  o pridelenie bytu   
 
žiadosť č. 3314/2013 zo dňa 3.6.2013  Mária Kristofová  
Unesenie č. 7/06/2013: Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Márie Kristofovej do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie bytu s nižším štandardom so súčtom bodov 40  a dátumom podania žiadosti 
3.6.2013. 

p.č. meno priezvisko body dátum podania v evidencii do poznámka 

1. Elena  Krágová 50 25.3.2013 25.3.2014 sama – výmena zo 4. poschodia  

2. Ján  Jung 50 15.5.2013 15.5.2014 s družkou (bývalou manželkou) 

3. Mikuláš Száraz 30 19.10.2012 19.10.2013 sám, len na 4. poschodie 

4. Tibor  Kotrčka 20 17.12.2012 17.12.2013 sám, len na 4. poschodie 
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Informácia o riešení bytového problému p. Júlie Budíkovej   
 

Júlia Budíková – žiadateľka o pridelenie bytu s nižším štandardom   
Menovanej bol prípisom zo dňa 10.4.2013 pridelený byt na R. Bani č. 173 a oznámenie jej bolo 
osobne doručené v Turistickej ubytovni, kde sa t.č. zdržiava spolu so synom. Dňa 12.4.2013 bola 
uskutočnená obhliadka predmetného bytu. P. Budíková sa vyjadrila, že o predmetný byt má záujem 
a dňa 15.4.2013 sa dostavila na MsÚ vo veci podpísania nájomnej zmluvy. Dňa 26.4.2013 sa 
opakovane dostavila na MsÚ a písomne sa vyjadrila, že o predmetný byt  nemá záujem. Chce ostať 
v poradovníku na byt v inej lokalite. Bolo jej vysvetlené, že byty v inej lokalite sa neuvoľňujú tak 
často a poradovník sa môže mesačne meniť (podľa počtu bodov žiadateľa) a môže trvať nejaký čas, 
kým opätovne jej a synovi pridelíme byt v inej lokalite.  
 
Uznesenie č. 8/06/2013: Komisia berie informáciu o riešení bytového problému p. Júlie Budíkovej na 
vedomie.   
 
Uznesenie č. 9/06/2013: Komisia odporúča vyradenie Ferdinanda Dányiho z poradovníka, nakoľko 
v stanovenej lehote sa nedostavil k podpísaniu nájomnej zmluvy na voľný byt s nižším štandardom. 
Komisia odporúča nasledovný poradovník žiadateľov o byty s nižším štandardom:  
 

meno priezvisko body dátum 

podania 

v evidencii 

do 

poznámka 

Mária  Krištofová 40 3.6.2013 3.6.2014 s dcérou 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 12.10.13 s dcérou, okrem  R. Baňa  

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 27.6.2013 sám, okrem R. Baňa  

Júlia Budíková 10 21. 8. 2012 21.8.2013 so synom, okrem R. Baňa.  

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012 6.8.2013 sám 

Štefan  Kekeliak  0 20.2.2013 20.2.2014 sám 

Ladislav Bartaluzzi 0 25.2.2013 25.4.2013 sám 

 
  
Byty  - Šafárikova č. 101 

 
Voľný byt:  
� 2-izbový byt (Spoločnosť ľudí dobrej vôle) – uvoľnenie sa rieši právnou cestou 
� 2-izbový byt (Mária Zakharová) – podala výpoveď z nájmu bytu  

 

Nové žiadosti:  
 
žiadosť č. 1459/2013 zo dňa 15.3.2013  Peter Váradi – pridelenie / obnovenie nájomnej zmluvy   
Uznesenie č. 10/06/2013: Komisia odporúča pridelenie bytu / obnovenie nájomnej zmluvy len 
v prípade, ak je uhradené nájomné a služby za byt, ktorý t.č. obýva za mesiac máj 2013. Komisia 
odporúča uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu určitú - 3 mesiace.    
 
 

Uznesenie č. 11/06/2013: Komisia odporúča vyradenie Evy Szarkovej z poradovníka, nakoľko si 
v zmysle VZN neaktualizovala svoju žiadosť po 12 mesiacoch. Komisia konštatuje, že neeviduje 
žiadneho žiadateľa v poradovníku na byty Šafárikova č. 101.     
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Byty  - Družba  
 

Žiadosť o súhlas s výmenou bytu v zmysle § 715 OZ  
 

 
 

1. nájomca 2. nájomca 

nájomca Erika Fábiánová,  
manžel, Peter Fábián 

Roman Jakabšic 

byt 3-izbový byt 
Družba VI 
na podkroví, č. 25 

2-izbový 
Družba VI 
na podkroví, č. 24 

 

Uznesenie č. 12/06/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas s výmenou bytu len v prípade, že žiadatelia 
majú uhradené daňové záväzky voči mestu.   
 

 
 

1. nájomca 2. nájomca 

nájomca Miriama Švarcová,  
manžel, Jaroslav Švarc 

Mária Kupeczová 

byt 3-izbový byt 
Družba VII 
na podkroví, č. 28 

2-izbový 
Družba VI 
na podkroví, č. 29 

 

Uznesenie č. 13/06/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas s výmenou bytu.  
 
 
Informácia o pridelených bytoch v apríli a máji 2013 a informácia o výpovediach z nájmu 
 

p. 
č. 

Typ bytu 
adresa 

byt uvoľnený byt pridelený dňa mesiac 
 (kým - dôvod) 

9. 
malom 

Jovická 58  Václavom Viktorom  Ladislav Bukovič – výmena  

18.4.2013 

A
P

R
ÍL

 

(1.posch.) (k rodine) (1. v poradovníku) 

10. 
Družba IV 

Okružná 36  Eva Štemplová  Kataríne Bakošovej  

3.4.2013 (1-izb) (výpoveď) (1. v poradovníku) 

11. 
soc 

R.Baňa 173 Anita Krištofová a manž  Pridelený Júlii Budíkovej ODMIETLA 15.4.2013 

  (dobrovoľ.odovz.byt) Pridelený F.Danyimu    NEREAGOVAL  29.4.2013 

12. 
Družba I 

Okružná 26 Stela Slavkayová 
(výpoveď z nájmu) 

Blažene Winogroczkej  

15.4.2013  (1-izb) (2. v poradovníku) 

13. 
Družba I 

Okružná 26  Ondrej Viola st.  Jaroslavovi Bodnárovi  

18.4.2013 (3-izb) (výpoveď z nájmu) (1. v poradovníku)   

14. 
Družba V 

Dúhová V.  Ondrej Viola ml.  
(výpoveď) 

Miroslave Žúdelikovej  

25.4.2013 (2-izb) (3. v porad., 1.a2.nechcú podkrovie). 

15. 
malom 

Jovická 58 Ladislav Bukovič Vladimír Gábor – nový nájomca  

16.5.2013 

M
Á

J (4.posch.) (výmena) (3.v poradov., 2. v poradov.nie 4.posch) 

16. 
Družba IV 

Okružná 36 Eva Lukáčová  Monika Liptáková 

7.5.2013 (2-izb.) (výpoveď z nájmu) (2. v poradovníku, prvá chce len II.posch.) 

17. 
Družba III 

Okružná 34 Mgr. Mária Kádášová pridelený Gabriele Repaskej  

  

  

(3-izb) (výpoveď z nájmu) ešte zaplatiť zábezpeku   

18. 
Družba III 

Okružná 34 Marcela Pakesová  Ponúkaný podľa poradovníka 

  

  

(3-izb) (výpoveď z nájmu)  

19. 
Družba III 

Okružná 34 Zoltán Lányi pridelený Petrovi Petrovi  

  

  

1-izb.bezbar. (výpoveď z nájmu) ešte zaplatiť zábezpeku   
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20. 
Družba II 

Okružná 28 Monika Liptáková  ponúkaný podľa poradovníka  

  

  

(1-izb) (pridelený 2-izbový) 

21. 
Družba IV 

Okružná 36 Miroslava Humeníková Na stránke mesta zverejnený oznam       

2-izb.bezbar. (výpoveď z nájmu) žiadny žiadateľ     

22. 
Šaf.101 

Šafárik.101 Mária Zakharová  Na stránke mesta zverejnený oznam     

2-izb. (výpoveď z nájmu)  žiadny žiadateľ     

 
Uznesenie č. 14/06/2013: Komisia berie informáciu o pridelených bytoch a informáciu o podaných 
výpovediach z nájmu na vedomie.  
 
K bodu č.4 a   
Žiadosti o sociálnu pomoc    
 
žiadosť č. 3251/2013 zo dňa 30.5.13   J. F. (na úhradu nákladov spojených s výletom dieťaťa z MŠ)   
Uznesenie č. 15/06/2013: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  

 
žiadosť č. 3282/2013 zo dňa 31.5.13   R. K. (na úhradu nákladov spojených s kúpeľnou liečbou)   
Uznesenie č. 16/06/2013: Komisia odporúča poskytnutie sociálnej pomoci vo výške 75 €.  
 
 
K bodu č.4 b   
Použitie finančných prostriedkov získaných v dedičskom konaní  
 
Ing. Valková     informovala, že na základe právoplatného uznesenia Okresného súdu v Rožňave vo 
veci prejednania dedičstva po poručiteľke M.S., zomrelej dňa 11.10.2009, bola prenechaná finančná 
hotovosť zo zostatku dôchodku  za mesiac 10/2009 v sume 34,21 € a vkladná knižka poručiteľky so 
zostatkom ku dňu smrti poručiteľky v sume 1 100,53 €, spolu  1 134,74 € na mesto Rožňava. 
Pohreb nebohej zabezpečilo mesto z vlastných prostriedkov vo výške 248,71 €, podľa predložených 
dokladov o pohrebných nákladoch. Z uvedeného dôvodu súd konanie o dedičstve zastavil a majetok 
vo forme hotovosti a vkladnej knižky vydal mestu Rožňava, ktoré sa postaralo o pohreb poručiteľky.  
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2013 bol predložený materiál – návrh na 
použitie finančných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania na vydanie Sprievodcu 
sociálnymi, komunitnými a verejnoprospešnými službami v meste Rožňava.  Mestské zastupiteľstvo 
na návrh p. Zoltána Bekeho stiahlo tento materiál z rokovania. P.  Zoltán Beke navrhol opätovne ho 
prerokovať v komisii sociálnej. Nebohá mala určité úspory na pohreb uložené v banke a nakoľko 
nemala určeného disponenta, bola pochovaná ako bezmajetná. Z časti finančných prostriedkov by sa 
mohol upraviť hrob. 
p. Zoltán Beke vysvetlil dôvody stiahnutia materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. Predložil 
fotografiu súčasného hrobu zosnulej. Po rozhovore s kamenárom by náklady na úpravu hrobu 
s náhrobným kameňom boli od 300 € do 500 €. Tiež navrhol, aby sa z prostriedkov uhradilo aj 
hrobové miesto na ďalších 10 rokov (t.č. je vyplatené do r. 2019).  Uviedol, že by bolo dobré 
zaoberať sa otázkou, ako riešiť takéto prípady občanov, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov 
a nemajú žiadnych príbuzných – dedičov.       

 
Uznesenie č. 17/06/2013: Komisia odporúča použitie prostriedkov získaných v dedičskom konaní 
nasledovne:  

- do výšky 500 € uhradiť náklady na úpravu hrobu a náhrobný kameň,     
- 10 €  uhradiť náklady spojené s hrobovým miestom na ďalších 10 rokov,  
- uspokojiť pohľadávku mesta spojenú s nákladmi na pohreb,  
- zostatok použiť na vydanie Sprievodcu sociálnymi, komunitnými a verejnoprospešnými 

službami v meste Rožňava    
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K bodu č.4 c   
Žiadosť OZ Univerzus – realizácia aktivít na Ul. krátkej č. 30  
 
Ing. Valková informovala, že dňa 10.6.2013 bola odboru doručená mailom žiadosť OZ Univerzus 
o povolenie uskutočňovať aktivity na Krátkej č. 30 v prípade, že bude schválený projekt „Nový 
začiatok“, ktorý by sa mal realizovať od júla - augusta 2013 do decembra 2013. Projekt je zameraný 
na misijnú prácu s rómskou mládežou a ich  rodičmi. Medzi aktivity, ktoré by chceli realizovať je 
nácvik detskej kapely s náboženskými textami piesni a premietanie náučných filmov o živote donna 
Bosku a jeho životnej filozofii, ako aj výučba k biblii (desatoro a pod.) a 6 besied s rómskymi 
osobnosťami.  
Mgr. Kovács: Informoval sa, ako tieto aktivity ovplyvnia režijné náklady priestorov, či budú mať 
výrazný vplyv na zvýšenie nákladov alebo len nepatrný.  
  
Uznesenie č. 18/06/2013: Komisia odporúča, aby OZ Univerzus predostrelo projekt a potom sa 
s uvedenou žiadosťou bude zaoberať na svojom najbližšom zasadaní. Zároveň odporúča, aby na 
zasadnutí komisie bol prítomný aj zástupca združenia, ktorý odpovie na prípadné otázky.   
 
K bodu č.5  
Plnenie uznesení komisie  zo dňa 11.4.2013 a informácia o „sociálnom taxíku“ 
 
Ing. Valková informovala o prepravnej službe („sociálnom taxíku“) v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách. Priblížila, čo je potrebné k tomu, aby sa táto sociálna služba mohla začať 
poskytovať a aké sú náklady na jej poskytovanie (na základe informácií z iných miest cca 10000-
20000 € ročne). Nevýhodou tejto služby sú vysoké náklady a neistý počet klientov. Štát na túto 
službu neposkytuje príspevok.  V súčasnosti v meste Rožňava je registrovaným poskytovateľom 
prepravnej služby SČK, ktorý ju propagoval aj v dennom centre, no záujem nebol prejavený. SČK 
hľadá možnosti zlepšenia služby technického charakteru.  
Mgr. Šeďová uviedla, že tým, ktorí sú odkázaní na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sa 
poskytujú od štátu peňažné príspevky. Bolo by potrebné sondovať potenciálnych žiadateľov o tento 
typ služby a frekvenciu jej využívania.     
 
Uznesenie č. 19/06/2013: Komisia berie plnenie uznesení a informáciu o „sociálnom taxíku“ na 
vedomie. Plnenie uznesenia č. 8/04/2013 týkajúce sa malometrážnych bytov (požiadavky nájomníkov, 
vyplývajúce zo stretnutia dňa 11.2.2013) si berie pod patronát predseda komisie. Komisia odporúča 
uznesenie č. 23/04/2013, týkajúce sa stretnutia s nájomníkmi Zlatá 10, ponechať v sledovaní.  
 
 
K bodu č.6  
Rôzne a diskusia  
 
a) Koncepcia dopravy na Námestí baníkov od 1.8.2013 
Mgr. Kemény priblížil návrh poslanca MZ a predsedu komisie výstavy, Ing. Marku, na riešenie 
dopravy na Námestí baníkov od 1.8.2013. Koncepcia je pripravená v dvoch alternatívach.  
Alternatíva A: navrhuje obmedzenie rýchlosti na 30 km/h; vylúčenie dopravy nad 3,5 t; vylúčenie 
parkovania v severnej časti.  
Alternatíva B: navrhuje vytvorenie pešej zóny v zmysle Zákona č. 8/2009 Z.z. s použitím § 59.  
 
Uznesenie č. 20/06/2013: Komisia berie Koncepciu dopravy na Námestí baníkov od 1.8.2013 na 
vedomie a jednohlasne odporúča alternatívu B.  
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b) V rámci diskusie členovia komisie mali nasledovné poznámky:  
� prítomnému terénnemu pracovníkovi pripomenuli predloženie správy o činnosti za II. 

štvrťrok 2013 v zmysle uznesenia 22/04/2013. Zároveň členovia komisie radi privítajú 
všetkých terénnych pracovníkov a ich asistentov na zasadnutí.  Mgr. Šeďová požiadala 
o informáciu, týkajúcu sa pôsobenia terénnych sociálnych pracovníkov aj v Rožňavskej Bani.   
� p. Mešťanová požiadala o zhodnotenie stavu dvoch líp pri ZŠ Zoltána Fábryho (pri škole 

smerom k ihrisku), kde hrozí, že spadnú a okrem materiálnych škôd môžu ohroziť aj ľudí. 
� p. Mešťanová sa informovala, ako je naložené s odpadom psích exkrementov, ako sa 

vyprázdňujú zelené nádoby na to určené.      
 
 
 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. 
Predbežný termín najbližšieho rokovania bol dohodnutý na 8.7.2013.    
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
predseda komisie 

 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  


