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

zo dňa 9.9.2013  
 

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

bod Program predkladateľ  
 Otvorenie  

1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
a monitorovacia správa  

Ing. Klára Leskovjanská 

2. Žiadosť občanov Rožňavskej Bane o pomoc pri riešení problému 
s neprispôsobivými občanmi  

Ing. Katarína Valková  

3. 

Bytová agenda  
– informácia o doručených žiadostiach a ich riešení   
– informácia o pridelených bytoch a zmenách v poradovníku    
– informácia o neúspešnej OVS – Zlatá 10 

Mgr. Ľudmila Černická 

4. Sociálna agenda 
a) Prerokovanie žiadostí o sociálnu pomoc 
b) Národná stratégia na ochranu detí pred násilím – námety do stratégie 

 
Mgr. Ľudmila Černická 
 

5. Plnenie uznesení komisie   
– informácia o pôsobení TSP na Rožňavskej Bani   
– informácia o riešení núdzového bývania pre bezdomovcov 

Mgr. Ľudmila Černická 
Ing. Katarína Valková 

6. Finančné príspevky pre poskytovateľov sociálnej služby na rok 2014 
– žiadosť Diecéznej charity Rožňava   
– žiadosť SČK Rožňava  

 
Ing. Katarína Valková 

 Záver  
 

  
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.1:  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
a monitorovacia správa 
Ing. Leskovjanská predložila plnenie rozpočtu k 30.6.2013. Uviedla, že stav bežných príjmov je 
priaznivý. Čo sa týka dane z majetku, platobná disciplína obyvateľov sa zlepšila. Horšie je to 
s platením poplatkov za KO, no všetky nedoplatky nad 100 € sa postupne vymáhajú v exekučnom 
konaní.  
 
Uznesenie č. 1/09/2013: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2013, vyhodnotenie 
plnenia rozpočtu a monitorovaciu správu bez pripomienok.  
 
K bodu č.2: Žiadosť občanov Rožňavskej Bane o pomoc pri riešení problému 
s neprispôsobivými občanmi 
Ing. Valková oboznámila členov komisie so žiadosťou občanov Rožňavskej Bane o pomoc pri riešení 
problému s neprispôsobivými občanmi tejto m.č. Táto žiadosť bola zaslaná aj na Úrad vlády 
a Ministerstvo vnútra SR. Odbor vykonal šetrenie za účasti zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, Mgr. Mariána Feču. Boli zvolaní všetci  prítomní nájomníci nájomných bytov 
a oboznámení s podaním . Obyvatelia boli upozornení, aby dohliadali na deti, nerušili nočný pokoj 
a správali sa slušne. Ďalej uviedla, že v zmysle uznesenia komisie z 8.7.2013 bol v priestoroch bývalej 
práčovne vytvorený priestor pre terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), ktorí svojim pôsobením 
môžu vplývať na obyvateľov pozitívne len z pozície svojej prirodzenej autority a svojou prítomnosťou 
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pôsobiť preventívne pred vznikom možných konfliktov. V prípade porušovania verejného poriadku 
a trestnej činnosti kontaktujú  štátnu popr. mestskú políciu podľa druhu a závažnosti skutku. Priamo 
pred nájomnými bytmi je umiestnená kamera mestskej polície, ktorá monitoruje dianie  v okolí 
bytoviek. Boli zvolení aj domoví dôverníci, ktorí dohliadajú na poriadok aj v okolí bytov. Mesto 
Rožňava sa v máji 2013  zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. V rámci tejto výzvy sme 
sa zamerali na aktivitu vytvorenia občianskej hliadky v prostredí marginalizovaných rómskych 
komunít. Cieľom vytvorenia rómskej občianskej hliadky je zníženie páchania protispoločenských 
konaní, udržiavanie verejného poriadku, skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym 
a nerómskym obyvateľstvom. V prípade úspešnosti projektu budú občianske hliadky  pôsobiť aj na 
Rožňavskej Bani.  
Bc. Ikri uviedol, že TSP v tejto m.č. už pôsobia každý pracovný deň od rána, kvôli dochádzke detí do 
školy. Problémy sa však objavujú prevažne večer, preto  rozmýšľal aj nad pracovnou dobou TSP na 
zmeny. Hovoril aj so susedkou, no ona je chronická sťažovateľka. Najväčšie problémy robí najmä 
jedna rodina (Gažíková).  Problém vidí aj v kamerovom systéme, ktorý buď nefunguje, alebo ak sa 
niečo udialo, záznam nebol. Pravidelne  chodí aj štátna polícia, no len chvíľu postoja a idú.   
Mgr. Kemény uviedol, že polícia hliadkuje, nie je problém ich zavolať, hneď prídu, sú ústretoví. Čo sa 
týka kamerového systému, ten je menej kvalitný, buď nie je vidieť ale je v opačnom uhle. Vykonané 
kroky, ako kancelária TSP, domovníci, projekt občianskych hliadok sú pozitívne. Občianske hliadky 
by mohli vykryť čas, keď tam už nie sú TSP. Je tiež na zvážení, či by bolo možné problematické 
rodiny vysťahovať. Chápe aj kmeňových obyvateľov, ktorí boli zvyknutí na pokojné bývanie.      
Mgr. Šeďová: Je čoraz viac napätá situácia medzi majoritou a minoritou, problémy sa kopia, preto je 
potrebné niečo robiť, aby sa predišlo nejakej tragédii. Navrhla využitie aktivačných pracovníkov aj vo 
večerných hodinách. Poprípade by sa mohli aktivační pracovníci využiť nie len na upratovanie, ale 
venovaniu sa hlavne deťom, napr. by sa s nimi učili priamo v domácnosti. Máme vypracovanú lokálnu 
stratégiu, ktorej ciele by sa mali postupne napĺňať. Položila otázku, či je možné, aby niekto z členov 
komisie (poslancov) mohol byť prítomný pri vyhodnocovaní kamerového záznamu. K občianskym 
hliadkam uviedla, že bude dôležité vybrať takých zamestnancov, ktorí budú rešpektovaní.   
Bc. Ikri uviedol, že výber vhodných zamestnancov záleží od nastavenia kritérií výberového konania. 
Pokiaľ bude podmienkou maturita, nebudú ju spĺňať tí, ktorí majú autoritu v rómskej komunite. 
Zároveň uviedol, že už dávnejšie navrhoval zriadiť v pivničných priestoroch pre deti nejakú klubovňu, 
no teraz sú už okná aj dvere zamurované.  
 
Uznesenie č. 2/09/2013: Komisia odporúča:  

- zlepšiť technický stav kamerového systému, aby bol záznam kvalitný,  
- prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov naďalej pôsobiť v tejto lokalite,  
- prostredníctvom domovníkov naďalej vplývať na poriadok,  
- v prípade úspešnosti projektu „Občianskej hliadky“ optimálne obsadiť pracovné miesta, aby 

plnili svoj účel,  
- zvýšiť frekvenciu a účinnosť hliadkovania polície,  
- vyrozumieť obyvateľov, že v prípade problémov je potrebné hneď volať políciu,  
- riešiť urýchlene vypratanie bytu Róbertom Rézművesom.      

 
K bodu č.3: Bytová agenda  
V zmysle VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom 
mesta, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 26.7.2013,  komisia:  
� je informovaná  

• o doručených žiadostiach o pridelenie bytu a o spôsobe ich vybavenia (žiadosť 
zamietnutá  alebo zaradená do poradovníka) 

•  o vyradených žiadostiach s uvedením dôvodu vyradenia 
• pridelených bytoch, o voľných bytoch, ktorých pridelenie je v štádiu riešenia  

� prerokováva  
• námietku žiadateľa (na nesprávny počet bodov pri zaradení do poradovníka alebo 

nesprávne uvedené dôvody zamietnutia žiadosti)  
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•  žiadosť nájomcu o vykonanie stavebných úprav v byte vo zvlášť odôvodnených 
prípadoch (napr. zdravotný stav) 

� rozhoduje  
• o poradí žiadateľa s rovnakým poradovým číslom (rovnaký počet bodov a dátum 

podania) pred pridelením bytu žrebovaním, ktorého sa môžu zúčastniť aj títo 
žiadatelia    

� odporúča  
• stanovisko k dohode nájomcov o výmene bytov  

 
Malometrážne byty 
a) uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši 
� 1-izbový byt, Jovická 52, 1.posch. (po Jánovi Vargovi – zomrel) 
� garsónka, Jovická 62, 4. posch. (po Krágovej – pridelený byt na nižšom poschodí) 
� garsónka, Jovická 54, 1. posch. (po Bandzim – zomrel)  
� 1-izbový byt, Jovická 54, 3. posch. (po Kojnokovej – zomrela, byt voľný cca do 20.9.2013)  
 
b) Nové žiadosti 
4038/2013 zo dňa 10.7.2013   
Ružena Griegerová – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: zaradená do poradovníka na 4.miesto, 35 bodov, dátum 10.7.2013  
 
4800/2013 zo dňa 7.8.2013 doplnená dňa 9.8.13 
Jolana Kocsisová – žiadosť o pridelenie bytu na nižšom poschodí 
Riešenie: zaradená do poradovníka na 6. miesto, 30 bodov, dátum 9.8.2013 
 
5016/2013 zo dňa 21.82013  
Marta Kóňová – žiadosť o výmenu bytu zo 4. poschodia  
Riešenie: vyzvaná na podanie žiadosti s prílohami  
 
5056/2013 zo dňa 22.8.2013  
Ladislav Szilággi – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: prebieha posudková činnosť  
 
c) Vyradené žiadosti z poradovníka (dôvod) 
� Dňa 13.8.13 - Elena Krágová – 1. v porad. -  pridelený byt (po Vargovi)  
� Dňa 3.9.13 - Ružena Griegerová – 3. v porad. (1.a 2.len do 3.posch.a 1-izb.) – pridelená garsónka 

na 1.posch. (po Bandzim) 
� Dňa 3.9.13 - Mikuláš Száraz – 4. v porad. (1.a2.len do 3.posch.a 1-izb.) – pridelená garsónka (po 

Krágovej) 
 

d) Aktuálny poradovník k 31.8.2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

por meno body dátum podania poznámka 

1. Ján Jung 50 15.5.2013 s družkou len do 3.posch. 

2. Vladimír Gábor 50 28.6.2013 s bratom – výmena zo 4. posch. len do 3.posch. 

3. Ružena Griegerová 35 10.7.2013 sama,  do 3. posch. 

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

5. Jolana Kocsisová 30 9.8.2013 sama – výmena zo 4.posch. len do 3.posch.  

6. Tibor Kotrčka 20 17.12.2012 sám, len na 4. posch. 
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Byty s nižším štandardom  
a) uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši 
� Rožňavská Baňa 173 (po Krištofových – dobrovoľné odovzdanie bytu)   
� Rožňavská Baňa 173 (po Rézművesovi – uvoľnenie riešené exekúciou) 
� Zlatá 10 (po Šimkovej – zomrela)  
 
b) Nové žiadosti 
5148/2013 zo dňa 28.82013   
Magdaléna Ferková – žiadosť o pridelenie bytu na Zlatej 10 (odovzdá byt na prízemí)  
Riešenie: zaradená do poradovníka na 3.miesto, 10 bodov, dátum 28.8.2013  
 
c) Vyradené žiadosti z poradovníka (dôvod) 
� Peter Ďurik – neaktualizoval si žiadosť po 12 mesiacoch (evidovaný do 6.8.13) 

 
d) Aktuálny poradovník k 31.8.2013  
 

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

1. Mária  Krištofová 40 3.6.2013 s dcérou, okrem R. Baňa 

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

3. Magdaléna Ferková 10 28.8.2013 sama, len na Zlatú 10 

4. Štefan  Kekeliak  0 20.2.2013 sám, okrem R. Baňa  

5. Ladislav Bartaluzzi 0 25.2.2013 sám 

 
Byty Šafárikova 101  
a) uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši 
� 2-izbový byt, II. posch. (po Zakharovej – dala výpoveď z nájmu) 
� 2-izbový byt, I. posch. (po SĽDV – výpoveď zo strany prenajímateľa) 
� 2-izbový byt, prízemie (po Grese – bude pridelený byt na vyššom poschodí)  
 
b) Nové žiadosti 
4212/2013 zo dňa 17.7.2013 doplnená 23.7.2013  
Ing. Iveta Gresa – žiadosť o pridelenie bytu na vyššom poschodí   
Riešenie: zaradená do poradovníka na 1.miesto, 30 bodov, dátum 17.7.2013  
 
4842/2013 zo dňa 9.8.2013   
Jana Trembová  – žiadosť o pridelenie bytu    
Riešenie: zaradená do poradovníka na 2.miesto, 15 bodov, dátum 9.8.2013  
 
4895/2013 zo dňa 14.8.2013   
Michaela Vašková – žiadosť o pridelenie bytu    
Riešenie: zaradená do poradovníka na 4.miesto, 5 bodov, dátum 14.8.2013  
 
5026/2013 zo dňa 21.8.2013 doplnená 30.8.2013  
Ing. Lucia Nemčková  – žiadosť o pridelenie bytu    
Riešenie: zaradená do poradovníka na 5.miesto, 5 bodov, dátum 30.8.2013  
 
c) Vyradené žiadosti z poradovníka (dôvod) 
� žiadne  
 
d) Aktuálny poradovník k 31.8.2013  

 

 
 
 
 

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

1. Iveta Gresa, Ing.  30 23.7.13 2 nezaopatrené deti 

2. Jana  Trembová 15 9.8.2013 1 malolet.dieťa 

3. Mária  Köveždiová 5 3.7.2013 sama 

4. Michaela  Vašková 5 14.8.2013 so snúbencom  

5. Lucia  Nemčková,Ing. 5 30.8.2013 s matkou  
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Byty Družba, Nadabula   
a) uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši 
� 3-izbový, Družba III., podkrovie (po Pakesovej – výpoveď z nájmu) 
� 3-izbový, Družba V., 1.posch. (po Slovákovi – výpoveď z nájmu) 
� 2-izbový, Družba VII, podkrovie (po Tvrzickej – výpoveď z nájmu k 1.9.13) 
� 2-izbový, Družba I., podkrovie (po Molnárovi – výpoveď z nájmu k 30.9.13) 
� 2-izbový, Družba IV, podkrovie (po Liptákovi – výpoveď z nájmu k 1.9.13) 
� 2-izbový, Družba VI., podkrovie (po Labaškovej – výpoveď z nájmu k 30.9.13) 
� 1-izbový, Družba II., 2.posch. (po Csontosovej A. – výpoveď z nájmu) 
� 2-izbový, Družba IV. BEZBARIÉROVÝ (po Humeníkovej – výpoveď z nájmu)  
� 2-izbový, Družba V. BEZBARIÉROVÝ (po Gejdošovej – pridelený 3-izb.) 
� 1-izbový, Družba V.podkrovie (po Csontosevej S. –výpoveď z nájmu k 31.10.13)  
 
b) Nové žiadosti 
3195/2013 zo dňa 27.5.2013 doplnená 1.7.2013 
Jana Rusňáková – žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu  
Riešenie: Zaradená do poradovníka – 16 bodov, dátum 1.7.2013 
 
4244/2013 zo dňa 18.7.13 doplnená 26.7.13 
Monika Noveková – žiadosť o pridelenie 2-3 izbového bytu Družba, Nadabula  
Riešenie: Zaradená do poradovníka – 1 bod, dátum 26.7.2013 
 
4509/2013 zo dňa 31.7.2013 
Miriama Vavreková – žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu  
Riešenie: Výzva na predloženie príjmu za rok 2012. Ak do 15.9.2013 nepredloží doklady, žiadosť 
bude bezpredmetná  
 
39664/2013 zo dňa 2.8.2013 
Oľga Balážová – žiadosť o doplnenie žiadosti aj o 2-izbový byt (je vedená v poradovníku na 1-izb.) 
Riešenie: Zaradená do poradovníka aj na 2-izbový byt – 0 bodov, dátum 2.8.13 
 
4838/2013 zo dňa 8.8.2013 
Ing. Gabriel Lipták – žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu (najmenšieho)  
Riešenie: Zaradený do poradovníka – 9 bodov, dátum 8.8.2013 
 
5027/2013 zo dňa 21.8.2013  
Ing. Lucia Nemčková – žiadosť o  pridelenie 2 izbového bytu Družba, Nadabula 
Riešenie: Zamietnutá žiadosť, nespĺňa podmienky príjmu za rok 2012  
 
5131/2013 zo dňa 28.8.2013  
Dominika Murínová – žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu  
Riešenie: Zamietnutá žiadosť, nespĺňa podmienky (záväzky voči mestu a nesplnenie daňových 
povinností)   
 
5229/2013 zo dňa 3.9.2013 
Ján Šarišský – žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu  
Riešenie: Zaradený do poradovníka – 10 bodov, dátum 3.9.2013 
 
c) Vyradené žiadosti z poradovníka (dôvod) 
� Lucia Gejdošová – pridelený 3-izb.byt po Slovákovi 
� René Rozložník – pridelený byt   
� Roland Urva – odmietol pridelený byt z finančných dôvodov    
� Daniela Vnenková – pridelený 1-izb.byt po Csontosovej 
� Slavomír Kotrčka – pridelený 2-izb. po Liptákovi 
� Marcela Valentová – odmietla ponúknutý byt, stiahla žiadosť   
� Jana Rusňáková – pridelený 3-izb. po Pakesovej – ešte zaplatiť zábezpeku  
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� Iveta Bartaluzziová – odmietla ponúknutý byt, stiahla žiadosť 
� Monika Čáková – neaktualizovala si žiadosť po 12 mesiacoch 
 
d) Aktuálny poradovník k 31.8.2013  
 

Meno Priezvisko body datum 1_iz 2_iz 3_iz Nadab v evidencii do: 

Jana Rusňáková 16 1. 7. 2013   Áno  1. 7. 2014 

Marek Roxer 11 10. 2. 2011  Áno Áno  10. 4. 2014 

Ladislav Breznay 11 20. 11. 2012  Áno   20. 11. 2013 

Klára Hegedűsová 11 19. 4. 2013  Áno Áno  19. 4. 2014 

Silvia Csontosová 10 17. 5. 2011  Áno   20. 3. 2014 

Monika Székelyová 10 17. 10. 2012  Áno Áno  17. 10. 2013 

Denisa Fábiánová 10 17. 5. 2013 Áno Áno   17. 5. 2014 

Eva Popovičová 10 23. 5. 2013  Áno   23. 5. 2014 

Liana Ráczková 9 17. 8. 2011  Áno Áno  27. 3. 2014 

Alžbeta Tiszová 9 23. 11. 2011  Áno Áno Áno 3. 4. 2014 

Ivan Benedik 9 13. 8. 2012  Áno Áno  22. 8. 2014 

Eva Bradáčová 9 19. 9. 2012  Áno Áno  19. 9. 2013 

Tímea Poracká 9 26. 3. 2013 Áno    26. 3. 2014 

Peter Petro 9 13. 5. 2013 Áno    13. 5. 2014 

Gabriel Lipták 9 8. 8. 2013 Áno    8. 8. 2014 

Robert Ragyina 1 30. 4. 2012  Áno Áno  29. 4. 2014 

Tímea Šeďová 1 21. 12. 2012  Áno Áno  21. 12. 2013 

Monika Noveková 1 26. 7. 2013  Áno Áno Áno 26. 7. 2014 

Adrián Klincko 0 5. 8. 2011  Áno   8. 4. 2014 

Oľga Balážová 0 15. 4. 2013 Áno    15. 4. 2014 

Eva Zatrochová 0 6. 5. 2013  Áno   6. 5. 2014 

Oľga Balážová 0 2. 8. 2014  Áno   2. 8. 2014 

SPOLU 21 žiadateľov  5 17 11 2  

 
Informácia o pridelených bytoch:  
 
Júl – august 2013 
 

Družba II 
Okružná 28 Monika Liptáková  Bc. Renému Rozložníkovi 

2.7.2013 

JÚ
L (1-izb) (pridelený 2-izbový) (1. v poradovníku) 

Družba V 
Dúhová 5  Rastislav Slovák, Karin Viczenová Lucii Gejdošovej 

27.7.2013 (3-izb) (výpoveď z nájmu) (1. v poradovníku) 

Družba II 
Okružná 28 Andrea Csontosová Mgr. Daniela Vnenková  

27.8.2013 

au
gu

st
 

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

Družba IV 
Okružná 36 Ondrej Lipták Slavomír Kotrčka   

(2-izb) (výpoveď z nájmu) (1. v poradovníku) 27.8.2013 

malom 
Jovická 52 Ján Varga  Elene Krágovej    

(1-izb, 1.pos.) (zomrel) (1. v poradovníku) 13.8.2013 

 

September 2013 (do 5.9.2013) 
 

malom 
Jovická 54 František Bandzi Ružene Griegerovej      

(gars., 1.pos) (zomrel) 
(4. v poradovníku, 2.3. len 1-izb) 

3.9.2013   

malom 
Jovická 62 Elena Krágová Mikuláš Száraz      

(gars., 4.pos) (výmena zo 4. posch.) 
  

3.9.2013   

 

Uznesenie č. 3/09/2013: Komisia berie informáciu o doručených žiadostiach, zmenách v poradovníku 
a voľných bytoch na vedomie.  
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K bodu č.4: Sociálna agenda  
a) Žiadosti o sociálnu pomoc  
5071/2013 zo dňa 23.8.2013  Jozef D.  
Uznesenie č. 4/09/2013: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
z dôvodu nesplnenia podmienok priznania v zmysle Smernice na vymáhanie pohľadávok mesta.  
 
5289/2013 zo dňa 5.9.2013  Edita T.  
Uznesenie č. 5/09/2013: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
z dôvodu nesplnenia podmienok priznania v zmysle VZN mesta o nakladaní s finančnými 
prostriedkami v sociálnej oblasti.  
 
5297/2013 zo dňa 5.9.2013  Darina K.  
Uznesenie č. 6/09/2013: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
z dôvodu nesplnenia podmienok priznania v zmysle VZN mesta o nakladaní s finančnými 
prostriedkami v sociálnej oblasti. Komisia odporúča poskytnúť žiadateľke pomoc v nepeňažnej forme 
– ruksaky pre deti.    
 
b) Národná stratégia na ochranu detí pred násilím – námety do stratégie  
Mesto bolo informované o tom, že na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny je zriadená 
pracovná  skupina zložená zo zástupcov rôznych štátnych i neštátnych  inštitúcií,  ktorí sa 
spolupodieľajú na  vytvorení Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Zároveň bolo požiadané 
o oslovenie príslušných komisií, ktoré takéto problémy riešia, aby poskytli námety, podklady alebo 
príklady z praxe, čo pomôže vytvoriť strategický  rámec pre  aktivity na  zabezpečenie eliminácie 
 násilia  páchaného v rodinách a najmä na deťoch. Podklady je potrebné zaslať ZMOS-u do 
12.septembra 2013.  
Mgr. Kemény vyzval prítomných, aby v prípade, že majú námety, dodržali lehotu na ich predkladanie.  
 
 
K bodu č.5: Plnenie uznesení   
Ing. Valková informovala prítomných o pôsobení TSP na Rožňavskej Bani. V krátkej dobe budú 
doriešené aj hygienické podmienky. Zároveň informovala o núdzovom bývaní pre bezdomovcov, 
ktoré bude počas zimného obdobia v priestoroch na Krátkej č. 30. Z dôvodu vlhkosti stien 
v priestoroch, kde doteraz bolo núdzové bývanie, odbor navrhol riešenie v priestoroch súčasnej 
práčovne. Nevyhnutné zmeny budú ešte dohodnuté s TSM.    
 
Uznesenie č. 7/09/2013: Komisia berie informácie na vedomie.  
 
 
K bodu č. 6: Finančné príspevky pre poskytovateľov sociálnej služby na rok 2014 
Na základe pozvania riaditeľa SČK, p. Smolku, pokračovanie zasadnutia sa konalo v priestoroch SČK.  
Ing. Valková oboznámila prítomných s doručenými žiadosťami neverejných poskytovateľov sociálnej 
služby o poskytnutie finančného príspevku na rok 2014.  
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ustanovuje povinnosť obce a možnosť obce poskytnúť 
finančný príspevok na sociálne služby.  Obec povinná poskytnúť finančný príspevok na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje 
sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec. Obec môže poskytovať finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 
ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (§75, ods. 7, 8).  
SČK požiadalo mesto o poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 na sociálne služby: 

- opatrovateľská služba – povinnosť financovať 
- prepravná služba – sociálny taxík SČK vo výške 400 € na 1000 km – povinnosť financovať 
- jedáleň SČK – senior – vo výške 0,10 €/obed/klient – môžeme financovať 
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Diecézna charita požiadala mesto o poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 na sociálne služby:  

- opatrovateľská služba vo výške 21.843 €  – povinnosť financovať 
- nízkoprahové denné centrum vo výške 10.400 €– povinnosť financovať 

Výška finančného príspevku sa vypočítava v zmysle zákona o soc. službách §76 a 77, a to na základe 
predložených podkladov od neverejných poskytovateľov v prepočte na počet prijímateľov soc. služby 
(opatrovateľská služba), na počet kilometrov (pri prepravnej službe), na počet hodín tlmočenia, počet 
hodín sociálneho poradenstva (nízkoprahové denné centrum).  
V návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 boli odborom naplánované finančné prostriedky na: 
Opatrovateľskú služby pre neverejných poskytovateľov – 42 100 € 
Jedáleň SČK senior -  1000 € 
Fin. príspevok na prevádzku na nízkoprahového DC - Diecézna charita – 5 000 € 
Na prepravnú službu – 0  
Donáška obedov do m.č. Nadabula, R. Baňa – 600 €.  
p. Smolko: SČK sa zameralo na komplexné služby pre občanov mesta. Prepravnú službu 
zaregistrovali minulý rok, nakoľko mali požiadavky od občanov. Ide o finančne nákladnú službu 
a preto musia participovať na jej financovaní viacerí. Boli by radi, kedy aj mesto poskytlo finančný 
príspevok. Plánujú zvýšiť propagáciu tejto služby. V minulom roku  ju využilo približne 10 občanov, 
prevažne na lekárske vyšetrenia. Postupne plánujú zlepšiť auto park, aby vedeli túto službu poskytnúť 
aj občanov, ktorí potrebujú bezbariérové auto. Po rokovaní s odborom sociálnych vecí MsÚ dospeli 
k záveru, že je lepšie prepočítať príspevok na km ako na počet klientov, preto žiadajú v roku 2014 
príspevok na 1000 km s tým, že ide o skúšobný rok, kedy sa uvidí, aký bude o túto službu záujem. Po 
schválení je potrebné potom nájsť takú formu, aby poskytovanie služby bolo čo najjednoduchšie 
a flexibilné pre klienta. Príspevok žiadajú aj na jedáleň, ktorá poskytuje stravu pre dôchodcov 
a prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným postihnutím (v súčasnosti cca 60-70 obedov denne). 
Radi by znížili cenu jedného obeda (v súčasnosti 2,30 €) tak, aby cena zohľadňovala finančné príjmy 
(dôchodky) v regióne. Jedáleň začali prevádzkovať od 1.10.2012 a stravníci si stravu chvália. 
Zdôraznil, že žiadny zisk z jedálne nemajú. Mali rokovanie aj s Diecéznou charitou vo veci spolupráce 
pri poskytovaní teplých polievok pre bezdomovcov. Chcú pomôcť a preto sú spolupráci otvorení.  
 
Uznesenie č. 8/09/2013: Komisia odporúča vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2014 finančné 
prostriedky na sociálne služby, a to:  

- na opatrovateľskú službu (SČK, Diecézna charita) – vo výške podľa zákona po prehodnotení 
nákladov v spolupráci s finančným odborom,  

- na prepravnú službu (SČK) – vo výške 400 €/na 1000 km,  
- na jedáleň (SČK) – vo výške 1000 € (pre 41 klientov)  

Zároveň komisia žiada prehodnotiť náklady na nízkoprahové denné centrum (Diecézna charita) 
v spolupráci s finančným odborom.        
  
 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie 
rokovanie komisie bude podľa harmonogramu dňa 11.11.2013.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Dionýz Kemény   
                                                                                                                     predseda komisie 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  


