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

zo dňa 8.7.2013  
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
 
Členovia komisie schválili program rokovania nasledovne:     
 
bod Program predkladateľ  

 Otvorenie  
1. Prerokovanie bytovej agendy Mgr. Ľudmila Černická 
2. Prerokovanie žiadosti o sociálnu pomoc Mgr. Ľudmila Černická 
3. Plnenie uznesení komisie   Mgr. Ľudmila Černická 
4. Rôzne 

a) OZ Univerzus – opätovné prerokovanie žiadosti  
b) Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov za II. štvrťrok  
     2013 a plán činnosti na letné obdobie  

 
Bc. Marián Ikri 
TSP 

5. Diskusia  
 Záver  

 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.1: Prerokovanie bytovej agendy  
 
Malometrážne byty  
 
Voľné byty  žiadne  
    
Žiadosti o pridelenie bytu    
 
spis č. 3337/2013 z 3.6.2013  Ján Hujdič 
Uznesenie č. 1/07/2013: Komisia neodporúča zaradenie žiadosti p. Jána Hujdiča do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie malometrážneho bytu, nakoľko nespĺňa podmienky zaradenia v zmysle VZN 
(nie je odkázaný na sociálnu službu, nie je starobný dôchodca).    
 
spis č. 3643/2013 z 20.6.2013 Štefan Manko  
Uznesenie č. 2/07/2013: Komisia neodporúča zaradenie žiadosti p. Štefana Manku  do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie malometrážneho bytu, nakoľko nespĺňa podmienky zaradenia v zmysle VZN 
(evidujeme záväzky voči mestu). Po uhradení záväzkov voči mestu si žiadateľ môže opätovne podať 
žiadosť.    
 
Žiadosti o pridelenie bytu   - výmeny na nižšie poschodie  
 
spis č. 3810/2013 z 28.6.2013 Vladimír Gábor   
Uznesenie č. 3/07/2013: Komisia odporúča zaradenie žiadosti p. Vladimíra Gábora do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie malometrážneho bytu (výmenu zo 4.pochodia na nižšie) podľa počtu bodov – 
50 a dátumu podania žiadosti – 28.6.2013. 
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Uznesenie č. 4/07/2013: Komisia odporúča nasledovný poradovník žiadateľov o pridelenie 
malometrážnych bytov  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 v spolupráci s exekútorom)  
 
Žiadosti  o pridelenie bytu  - žiadne  
 
Iné  
Mária Krištofová – žiadateľka o pridelenie bytu s nižším štandardom 
Menovanej bol prípisom zo dňa 17.6.2013 pridelený voľný byt na R. Bani č. 173.  
Dňa 25.6.2013 doplnila svoju pôvodnú žiadosť o nasledovný dodatok:  
Žiadam o pridelenie akéhokoľvek bytu, ktorý bude inde ako na R. Bani, prípadne môže byť aj dom  
vo vyššie uvedenej lokalite – R. Baňa.  
Uznesenie č. 5/07/2013: Komisia berie doplnenie žiadosti na vedomie a odporúča žiadateľku viesť 
v poradovníku s pripomienkou – okrem bytov na Rožňavskej Bani.  
 
Júlia Budíková – žiadateľka o pridelenie bytu s nižším štandardom 
Menovaná dňa 12.6.2013 na prijímaní občanov primátorom mesta žiadala, aby jej bol pridelený už aj 
byt na Rožňavskej Bani, ktorý 26.4.2013 odmietla. Bolo jej vysvetlené, že na základe uznesenia 
komisie zo dňa 10.6.2013 bol schválený nový poradovník a na 1. miesto bola zaradená žiadosť 
s vyšším počtom bodov. Len v prípade, ak by táto žiadateľka byt odmietla, môže byť pridelený jej. 
Nakoľko byt na R.Bani žiadateľka na 1. mieste odmietla, byt bol pridelený p. Budíkovej s tým, že 
pred pridelením je povinná uhradiť aj daňové nedoplatky za 1. polrok 2013. Dňa 26.6.2013 p. 
Budíková oznámila, že pridelený byt neprevezme.  
Návrh: Vyradenie p. Budíkovej z poradovníka.   
Uznesenie č. 6/07/2013: Komisia odporúča vyradiť žiadosť p. Budíkovej z poradovníka na byty 
s nižším štandardom.    
 
Byty  - Šafárikova č. 101 
 
Voľný byt:  
� 2-izbový byt (Spoločnosť ľudí dobrej vôle) – uvoľnenie je potrebné doriešiť  
� 2-izbový byt (Mária Zakharová) – podala výpoveď z nájmu bytu  

 
Nové žiadosti:  
spis č. 3607/2013 z 18.6.2013 Ing. Iveta Gresa  
Uznesenie č. 7/07/2013: Komisia neodporúča  zaradenie žiadosti Ing. Ivety Gresa do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie bytu Šafárikova č. 101, nakoľko nespĺňa podmienky zaradenia v zmysle VZN 
(evidujeme záväzky voči mestu). Po uhradení záväzkov voči mestu si žiadateľka môže opätovne podať 
žiadosť.    

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

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

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

3. Vladimír Gábor 50 28.6.2013 s bratom – výmena zo 4. poschodia  

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

5. Tibor  Kotrčka 20 17.12.2012 sám, len na 4. poschodie 
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spis č. 3809/2013 z 28.6.2013 Mária Köveždiová  
Uznesenie č. 8/07/2013: Komisia odporúča zaradenie žiadosti p. Márie Köveždiovej  do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie bytu Šafárikova č. 101 podľa počtu bodov – 5 a dátumu podania žiadosti – 
3.7.2013. Komisia zároveň odporúča nasledovný poradovník na byty Šafárikova č. 101:  
 

meno priezvisko body dátum podania poznámka 

Mária  Köveždiová 5 3.7. 2013 sama 

 

a odporúča zverejniť oznam o voľnom byte.  
 

Byty  - Družba  

Dohody o výmene bytov - Žiadosť o súhlas s výmenou bytu v zmysle § 715 OZ  
 

 
 

1. nájomca 2. nájomca 

nájomca Mgr. Zuzana Labašková Andrea Gyenes 
 

manžel/manželka 
spoločný nájomca 

Mgr. Miroslav Labaška Patrik Gyenes 

byt 3-izbový byt, Družba VI.  
Ul. dúhová č. 3  
na podkroví, č.  bytu 29 

2-izbový byt, Družba VI. 
Ul. dúhová č. 3  
na podkroví, č. bytu 27 

 
Uznesenie č. 9/07/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas s výmenou bytu. 
 

 
 

1. nájomca 2. nájomca 

nájomca Andrea Csontosová Bc. René Rozložník 
manžel/manželka 
spoločný nájomca 

- - 

byt 3-izbový byt, Družba VI.  
Ul. Dúhová č. 3  
na II. poschodí, č. 15 

1-izbový byt, Družba II. 
Ul. Okružná 28  
na II. poschodí, č. 10 

 
Uznesenie č. 10/07/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas s výmenou bytu. 
 
Pridelené byty v júni 2013– informácia  
 

17. 

Družba 

III 

Okružná 34 Kádášová pridelený Gabriele Repaskej  

22.6.2013 

JÚ
N

 

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

18. 

Družba 

III 

Okružná 34 Zoltán Lányi pridelený Petrovi Petrovi  

18.6.2013 1-izb.bezbar. (výpoveď z nájmu) (1. v poradovníku) 

 
Uznesenie č. 11/07/2013: Komisia berie informáciu o pridelených bytoch v júni 2013 na vedomie. 
 
 
K bodu č.2:  Žiadosti o sociálnu pomoc    
 
spis č. 3510/2013 z 12.6.2013 Z.Ď.  
Uznesenie č. 12/07/2013: Komisia odporúča poskytnutie pomoci v náhlej núdzi vo výške 30 €.  
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K bodu č.3:  Plnenie uznesení komisie     
 
Uznesenie č. 13/07/2013: Komisia berie informáciu o plnení uznesení na vedomie a odporúča ďalej 
riešiť uznesenie č. 10/06/2013 – obnovenie nájomnej zmluvy pre Petra Váradiho – vyprataním bytu 
v zmysle platných predpisov. Uznesenia, ktoré ostávajú v sledovaní, odporúča naďalej viesť ako 
uznesenia v sledovaní.  
 
K bodu č.4:  Rôzne 
 
a) Žiadosť OZ Univerzus – realizácia aktivít na Ul. krátkej č. 30 – opätovné prerokovanie  
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 aktivitami, ktoré by chceli realizovať je nácvik detskej kapely s náboženskými textami piesni 
a premietanie náučných filmov o živote donna Boscu a jeho životnej filozofii, ako aj výučba k biblii (desatoro 
a pod.) a 6 besied s rómskymi osobnosťami.  
Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie dňa 10.6.2013. Komisia odporučila zaoberať sa žiadosťou na 
najbližšom zasadnutí za prítomnosti aj zástupcu združenia a priblíženia projektu.  
Bc. Marián Ikri – za občianske združenie:  priblížil projekt, ktorý združenie podalo na Úrad vlády. Väčšina 
aktivít je zameraná na pobyt v prírode, resp. priamo v domácnosti cieľovej skupiny s realizáciou po 15.00 h. 
(po ukončení pracovnej doby TSP). Uviedol, že od mesta nepožadujú žiadne prostriedky, len povolenie 
využívania priestorov na Krátkej 30. Predložil harmonogram využitia priestorov a to od augusta 2013 do 
decembra 2013 v celkovom počte 64 hodín. V rámci projektu poskytnú možnosť zamestnania 4 ľudí. Pomoc 
pri misijnej práci im poskytnú 2 mníšky a garantom projektu bude Mgr. Zoltán Kónya. Z dotačných 
prostriedkov zakúpia premietací stroj a občerstvenie, aparatúru majú vlastnú, nepotrebujú aparatúru mesta. 
V decembri plánujú vyhodnotenie projektu spojené s prezentáciou toho, čo sa naučili. Na pripomienku Mgr. 
Kovácsa, že TSM si môžu vyúčtovať zvýšené režijné náklady uviedol, že ak budú vyčíslené náklady, tak nie je 
problém, aby OZ uhradilo tieto náklady z vlastných prostriedkov.  
Mgr. Hencelová: Poznamenala, že aj NKÚ pri kontrole vytklo mestu prenajímanie priestorov 
bezplatne, resp. za 1 €, preto je potrebné doriešiť zmluvný vzťah medzi mestom a OZ v zmysle 
platných právnych predpisov.  
Ing. Valková: Navrhla vypracovanie zmluvy o spolupráci medzi mestom a OZ, v ktorej by boli 
stanovené presné podmienky, aby boli dodržané podmienky výkonu TSP (aby nedošlo k narušeniu 
aktivít TSP).   
 
Uznesenie č. 14/07/2013: Komisia odporúča po obsahovej stránke projekt realizovať podľa návrhu. 
Následne odporúča doriešiť technicko-prevádzkové podmienky so správcom objektu ako aj dohodnúť 
podmienky, aby nedošlo k porušeniu zmluvy o národnom projekte TSP.   
 
b) Činnosť  terénnych sociálnych pracovníkov za II. štvrťrok 2013 a  plán činnosti  
Na zasadnutie komisie prijali pozvanie 3 terénni sociálni pracovníci a 3 asistenti. Prezentovali svoju činnosť 
za II. štvrťrok 2013. Okrem každodenných činností, ktorými sú administratíva, prevádzkovanie strediska 
osobnej hygieny a práčovne, šetrenia, komunikácia s inými inštitúciami a pod. ich činnosť zahŕňala aj aktivity:   

• Dezinsekcia obecných bytov na Rožňavskej Bani a Čučmianskej ulici 
• Stretnutia s rodičmi detí z IOP, rómskymi špecialistami a pracovníkmi z oddelenia SPOaSK 
• Zorganizovanie stretnutia s rodičmi a deťmi vedenými v IOP spojené s prednáškou na tému Pôvod 

Rómov a príchod Rómov do Európy, 
• Zorganizovanie stretnutia s rodičmi detí vedenými v IOP a s riaditeľmi vybraných ZŠ, 
• Zorganizovanie stretnutia s pracovníkmi z oddelenia SPOaSK, odboru školstva a detskými lekármi 
• Monitoring oblasti Rožňavská Baňa -  sociálne byty, 
• Zvolenie domovníkov na Rožňavskej Bani – pán Darvaš a pani Adela Rézmüvesová st., 
• Kontrola a vedenie SOHaP na Rožňavskej Bani a na Krátkej 30, riešenie vzniknutých problémov 

technického charakteru, 
• Zorganizovanie akcie pre seniorov  v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
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• Zorganizovanie predajnej burzy  
• pracovné stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR – zmeny v legislatíve 
• prezentácia terénnej sociálnej práce pre rómsky magazín 

Na zasadnutí komisie bol predložený aj návrh na zriadenie kancelárie v priestoroch na Rožňavskej Bani 175.  
Ing. Valková upozornila na problémy pri zriadení kancelárie, ako sú hygienické podmienky pre zamestnancov, 
zabezpečenie vykurovania a vybavenia kancelárie. FSR už v minulosti vytkol dve pracoviská TSP. Uviedla, že 
nevidí prekážky, aby pracovníci pravidelne chodili do tejto m.č., no zriadiť kanceláriu neodporúča.  
Bc. Ikri: Vykurovanie nevidí ako problém, vedia zabezpečiť piecku.   
Mgr. Kovács: poznamenal, že aj v zahraničí sa prezentuje terénna práca čo najbližšie ku klientovi (street 
work), preto uvítal možnosť pôsobenia sociálnych pracovníkov priamo v cieľovej lokalite. Nemuselo by ísť 
o celodenné pôsobenie a čas sa môže prispôsobiť potrebám klientov (napr. po ukončení aktivačných prác)     
 
Uznesenie č. 15/07/2013: Komisia odporúča zriadenie kancelárie na Rožňavskej Bani a zároveň 
odporúča v súčinnosti s mestom a TSM hľadať technické možnosti zriadenia a vybavenia kancelárie. 
Následne odporúča predložiť časový harmonogram pôsobenia sociálnych pracovníkov v tejto m.č. 
 
K bodu č.6:  Diskusia  
P. Ikri: Uviedol, že je potrebné riešiť odpílenie konárov na Krátkej 30 a montáž svetiel, čo už žiadali viackrát. 
Tiež by bolo dobré pokosiť tieto priestory, natrieť plot. Vedia svojpomocne práce urobiť, len potrebujú súhlas 
a materiál. Upozornil na priestory, ktoré sa v zimnom období využívajú ako núdzové bývanie pre 
bezdomovcov, ktoré sú vlhké a plesnivé aj napriek tomu, že ich pravidelne vetrajú. Mesto má priestory, ktoré 
by sa dali využiť na tento účel, ako príklad uviedol budovu bývalého štatistického úradu (prízemie). Na otázku 
Mgr. Kovácsa, či by nechceli vziať, ako občianske združenie, do správy priestory na Krátkej č. 30, uviedol, že 
táto možnosť im bola už v minulosti ponúknutá, no ich finančné príjmy nie sú pravidelné a nevedeli by 
uhrádzať režijné náklady. Na pripomienku vysokých nákladov uviedol, že nie je problém pravidelne sledovať 
spotrebu elektrickej energie (plynové merače sú mimo priestorov, ku ktorým majú prístup).  
 
Uznesenie č. 16/07/2013: Komisia odporúča v predstihu riešiť núdzové bývanie pre bezdomovcov 
počas zimného obdobia.  
 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. 
Najbližšie rokovanie komisie bude podľa harmonogramu dňa 9.9.2013.     
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
predseda komisie 

 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  
 


