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

zo dňa 11.11.2013  
 

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

 Program predkladateľ  
 Otvorenie  

1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu r. 2013 Ing. Klára Leskovjanská 

2. 
Sociálna agenda 
a) Prerokovanie žiadostí o sociálnu pomoc 
b) Žiadosť o finančný príspevok na sociálnu službu (donáška obedov SČK) 

Bc. Norbert Borošš 

3. Bytová agenda       Mgr. Ľudmila Černická 
4. Rožňavská Baňa  

- Rozpis služieb TSP a záznam zo stretnutia s obyvateľmi m.č.  
Ing. Katarína Valková 

5. Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov  TSP 
6. Plnenie uznesení komisie   Mgr. Ľudmila Černická 
7. Rôzne a diskusia  

 Záver  
 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.1:  Návrh na 1. zmenu rozpočtu r. 2013   
Ing. Leskovjanská predložila materiál. Návrh na 1. zmenu rozpočtu na r. 2013 vyplýva najmä zo 
zreálnenia príjmov (zníženie podielových daní) a očakávaných daňových príjmov. Upravené sú 
aj položky týkajúce sa zrušenia školských športových stredísk. Znižujú sa aj kapitálové príjmy.  
V návrhu výdavkov je jedna nová položky na náklady jedálne Ako doma, ktorá zabezpečuje 
stravu pre žiakov Katolíckej cirkevnej školy. Poznamenala, že nie je tu súlad s naším VZN. Ide 
o sumu 3.344 € za obdobie od 09-12/2013.  Na otázku p. Kovácsa, či je možné zmeniť VZN 
uviedla, že by sa zrejme z časového hľadiska nestihli dodržať lehoty. K dotazu p. Kovácsa, ako 
vidí zrušenie 1. RV uviedla, že je potrebné predať ešte drobný hmotný majetok. Možno na 
budúci rok.  
 
Uznesenie č. 1/11/2013: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.9.2013 a súhlasí 
s navrhovanou 1. zmenou rozpočtu na rok 2013.  
 
K bodu č.2: Sociálna agenda 
 
a) Prerokovanie žiadosti o sociálnu pomoc 

Poskytnuté pomoci:    
5398/2013 zo dňa 11.9.2013  Alžbeta P. 
Dňa 7.10.2013 poskytnutá jednorazová finančná výpomoc vo výške 100 €.  /v súlade s 
vyjadrením  členov komisie prostredníctvom mailu – 5 členov  odporučilo a odporúčania 
odboru/ 
5662/2013 zo dňa 30.09.2013 Darina K. 
Dňa 28.10.2013 schválená jednorazová finančná pomoc vo výške 50 € na preklenutie / 
v súlade  s vyjadrením členov komisie prostredníctvom mailu – 4 členovia odporučili 
a odporúčania odboru/ 
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Uznesenie č. 2/11/2013: Komisia berie informáciu o poskytnutých pomociach na vedomie 
a konštatuje, že uvedené pomoci boli poskytnuté po predchádzajúcom mailovom súhlase väčšiny 
členov komisie.  

 
b) Žiadosť SČK o finančný príspevok na sociálnu službu – donáška obedov  

SČK požiadal o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu službu v roku 2014, a to 
donášku obedov pre dôchodcov v m.č. V súčasnosti sa finančný príspevok na túto sociálnu 
službu poskytuje z prostriedkov mesta na základe zmluvy. Ročné náklady predstavujú cca 
600 €.  

 
Uznesenie č. 3/11/2013: Komisia odporúča uzatvoriť s SČK Rožňava zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby – donáška obedov do mestských častí na rok 2014. Zároveň odporúča počítať 
s nákladmi 600 € v rozpočte na rok 2014.    
 
K bodu č.3: Bytová agenda  
a) Informácia o uvoľnených bytoch, nových a vyradených žiadostiach a o pridelených bytoch. 

Poradovníky na jednotlivé typy bytov sú zverejnené na webovom sídle mesta. 
 
A. Malometrážne byty  
Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.9.2013:   

- Garsónka, Jovická 62, 4. poschodie   (po Krágovej) 
- Garsónka, Jovická 54, 1. poschodie  (po Bandzim) 
- 1-izbový,  Jovická 54, 3. poschodie  (po Kojnokovej) 
- 1-izbový,  Jovická 56, 3. poschodie  (po Liptákovej) 
- 1-izbový,  Jovická 58, 4. poschodie  (po Gáborovi) 

Žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu:   
- 5016/13 z 21.8.13  Marta Kónyová – žiadosť o pridelenie bytu na nižšom poschodí 

(nájomníčka bytu na 4. poschodí).  
Riešenie: Vyzvaná na doplnenie žiadosti do 5.10.2013. Žiadosť je bezpredmetná, 
nakoľko nebola doplnená v stanovenej lehote 30 dní odo dňa vyzvania.  

- 5056/13 z 22.8.13  Ladislav Szilággi – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Žiadosť zamietnutá, nakoľko nie je odkázaný na soc. službu a nie je ani 
starobný dôchodca 

- 5335/13 z 9.9.13  Mária Marcinková – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Žiadosť zamietnutá, nakoľko nie sú splnené daňové povinnosti  

- 5372/13 z 11.9.13  Viera Breznenová – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Zaradená do poradovníka len 4. poschodie, počet bodov 20, dátum 24.9.13 

- 5378/13 z 11.9.13  Elena Dongóová – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Žiadosť zamietnutá, nakoľko nie je prihlásená ako poplatníčka, iná osoba za ňu 
plní povinnosti poplatníka, navyše evidujeme záväzky u tejto osoby. Ako spolubývajúcu 
osobu uvádza syna, ktorý nespĺňa podmienky (odkázanosť).  Podaná námietka (viď. 3/F).  

- 5471/13 z 17.9.13  Gizela Demková – žiadosť o pridelenie bytu na vyššom poschodí 
(nájomníčka bytu na 1. poschodí).  
Riešenie: Žiadosť zamietnutá, nakoľko je vlastníčka 1/1 rodinného domu (od r. 2012)  

- 5863/13 z 9.10.13  Emília Valková – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 50, dátum 9.10.13 

- 5969/13 z 16.10.13  Zdenko Javor – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Po vysvetlení podmienok zaradenia do poradovníka stiahol žiadosť.   

- 6127/13 z 24.10.13  Alžbeta Hadušovská – žiadosť o pridelenie bytu  
Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 50, dátum 24.10.13 
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Vyradené žiadosti z poradovníka    
- 3.9.2013  Ružena Griegerová   - pridelená garsónka Jovická 54 
- 3.9.2013 Mikuláš Száraz   - pridelená garsónka Jovická 62 
- 2.10.2013   Ján Jung, Anna Jungová - pridelený 1-izb. byt Jovická 54 
- 29.10.2013 Vladimír Gábor   - pridelený 1-izb. byt Jovická 56  

 

Uznesenie č. 4/11/2013: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa malometrážnych 
bytov, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí a vyradených žiadostiach 
z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.  
 
B. Byty s nižším štandardom  
Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.9.2013  

- Rožňavská Baňa 173 (po Krištofových) 
- Rožňavská Baňa 173 (po Rézművesovi - rieši sa exekúciou)  
- Zlatá 10 – VOS (po Šimkovej) 
- Zlatá 10 – VOS (po Boldim) 

Žiadosti o pridelenie bytu s nižším štandardom 
- 5543/13 z 20.9.13 Erika Boldiová – žiadosť o byt na Čučmianskej 22  

Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 0, dátum 20.9.2013 
Vyradené žiadosti z poradovníka    

- 11.9.2013 Ladislav Bartaluzzi  - pridelený byt R. Baňa 173  
- 12.10.2013 Ildikó Lovašová   - neaktualizovala si žiadosť  

 

Uznesenie č. 5/11/2013: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov s nižším 
štandardom, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí a vyradených 
žiadostiach z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.  
 
C. Byty Šafárikova 101  
Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.9.2013  

- 2-izbový, II. poschodie (po Zakharovej) 
- 2-izbový, I. poschodie  (po SĽDV) 
- 2-izbový, prízemie (po Grese) 

Žiadosti o pridelenie bytu Šafárikova 101 
- 5637/13 z 27.9.13 Gabriel Kečmárik – žiadosť o pridelenie 1-2 izbového bytu  

Riešenie: Zaradený do poradovníka, počet bodov 5, dátum 1.10.2013 
Vyradené žiadosti z poradovníka    

- 31.10.2013 Ing. Iveta Gresa  - pridelený byt na I. poschodí  
- 19.9.2013 Jana Trembová   - pridelený byt na II. poschodí  
- 18.10.2013 Mária Köveždiová   - pridelený byt na prízemí  

 

Uznesenie č. 6/11/2013: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov na Šafárikovej 
č. 101, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí a vyradených žiadostiach 
z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.  
 
D. Nájomné byty Družba, Nadabula  
Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.9.2013  

- 3-izbový, Družba III., podkrovie (po Pakesovej)  
- 2-izbový, Družba VII., podkrovie (po Tvrzickej) 
- 2-izbový, Družba I., podkrovie (po Molnárovi) 
- 2-izbový, Družba VI., podkrovie (po Labaškovej) 
- 1-izbový, Družba V., podkrovie (po Csontosovej) 
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- 2-izbový Nadabula, 1. poschodie (po Matejkovej) 
- 1-izbový, Družba III., podkrovie (po Hegedűsovej) 
- 3-izbový, Družba II., 2. poschodie (po Mihókovej) 
- 2-izbový bezbariérový, Družba IV. (po Humeníkovej) 
- 2-izbový bezbariérový, Družba V. (po Gejdošovej)  

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu Družba, Nadabula  
- 4509/13 z 31.7.13 Miriam Vavreková – žiadosť o 1-izbový byt  

Riešenie: Vyzvaná na predloženie príjmu. Do 15.9.2013 nedoplnila, žiadosť je 
bezpredmetná 

- 5229/13 z 3.9.13 Ján Šarišský – žiadosť o 2-izbový byt  
Riešenie: Zaradený do poradovníka, počet bodov 10, dátum 3.9.203 

- 5337/13 z 9.9.13 Karol Reško – žiadosť o 2-izbový bezbariérový byt  
Riešenie: Zaradený do osobitného poradovníka na bezbariérové byty, pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, dátum 20.9.2013 

- 5596/13 z 25.9.13  Bc. Peter Kerekeš – žiadosť o 2-3 izbový byt  
Riešenie: Zaradený do poradovníka, počet bodov 11, dátum 25.9.2013 

- 5766/13 z 3.10.13 Ing. Katarína Valková – žiadosť o 3-izbový byt  
(nájomníčka 2-izbového bytu Družba) 
Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 16, dátum 4.10.2013 

- 5829/13 z 8.10.13 Tibor Ruszó – žiadosť o byt Nadabula  
Riešenie: Zaradený do poradovníka, počet bodov 9, dátum 9.10.2013 

- 6006/13 z 17.10.13 Andrea Oprondeková – žiadosť o 1-2 izbový byt 
Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 10, dátum 31.10.2013 

- 6033/13 z 18.10.13 Renáta Bekeová – žiadosť o 2-3 izbový byt 
Riešenie: Žiadosť zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok príjmu 

- 6199/13 z 28.10.13 Michaela Bukovičová – žiadosť o byt Nadabula 
Riešenie: Zaradená do poradovníka, počet bodov 16, dátum 28.10.2013 

- 6291/13 z 31.10.13 Mgr. Marcela Tomášiková – žiadosť o 2-izbový byt  
(nájomníčka 2-izbového bezbariérového bytu Družba) 
Riešenie: Vyzvaná na doplnenie žiadosť. Žiadosť v štádiu riešenia.  

Vyradené žiadosti z poradovníka    
- 10.9.13 Jana Rusňáková  - pridelený 3-izbový byt Družba III.  
- 19.9.13 Eva Bradáčová  - neaktualizovala si žiadosť po 12 mesiacoch 
- 27.9.13 Silvia Csontosová - požiadala o vyradenie z poradovníka  
- 30.9.13 Alžbeta Tiszová  - odmietla ponúkaný byt Nadabula 
- 2.10.13 Denisa Fábiánová  - odmietla ponúkaný 1-izbový byt  
- 2.10.13 Marek Roxer   - nereagoval na ponuku 2-izbových bytov 
- 31.10.13 Monika Noveková  - neuhradila zábezpeku na pridel. byt Nadabula 
- 25.10.13 Tímea Poracká  - odmietla pridelený 1-izbový byt  
- 25.10.13 Ladislav Breznay - pridelený 2-izbový byt Družba VII.  
- 31.10.13 Klára Hegedűsová - pridelený 2-izbový byt Družba I.  

(ostáva na 3-izbový) 
- 16.10.13 Peter Petro   - ponúknutý 1-izbový byt, stiahol žiadosť  
- 4.11.13 Karol Reško   - pridelený 2-izbový bezbariér. byt Družba V. 
- 5.11.13 Michaela Bukovičová - pridelený 2-izbový byt Nadabula  
- 46. týždeň Peter Kerekeš  - pridelený 2-izbový byt Družba  

 

Uznesenie č. 7/11/2013: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa nájomných bytov 
Družba a Nadabula, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí 
a vyradených žiadostiach z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.  
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E. Žiadosti o súhlas s výmenou bytu v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka    
Katarína Račková, nájomníčka garsónky na Ul. jovickej č. 54 a Vojtech Tóth - nájomca 1-
izbového bytu na Ul. jovickej č. 54. Evidujeme záväzky voči mestu. Žiadatelia vyzvaní na 
uhradenie záväzkov do 6.11.2013 a predloženia dokladu.   
 

Uznesenie č. 8/11/2013: Komisia neodporúča udeliť žiadateľom súhlas s výmenou bytov, 
v súlade s § 21 ods. 5 VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní 
s bytovým fondom mesta. V prípade uhradenia všetkých záväzkov voči mestu si žiadatelia môžu 
opakovane podať žiadosť.   
 
F. Doručené námietky   
Dňa 11.10.2013 nám bola doručená námietka p. Eleny Dongóovej, žiadateľky 
o malometrážny byt, ktorej žiadosť bola zamietnutá.  
P. Elena Dongóvá si podala žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu dňa 11.9.2013. 
Prípisom zo dňa 7.10.2013 jej bolo oznámené zamietnutie žiadosti s uvedenými dôvodmi.   
 

Uznesenie č. 9/11/2013: Komisia neodporúča zaradenie žiadosti p. Eleny Dongóovej do 
poradovníka na malometrážne byty, nakoľko nie sú splnené  podmienky v zmysle § 4 ods. 2 VZN 
mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta. 
V prípade, že pominú dôvody pre zamietnutie žiadosti, žiadateľka si môže opakovane podať 
žiadosť.   
 
K bodu č.4: Rožňavská Baňa - Rozpis služieb TSP a záznam zo stretnutia 
s obyvateľmi m.č. 
Na Rožňavskej Bani pôsobia pravidelne terénni sociálni pracovníci a asistenti (TSP) na základe 
rozpisu (pondelok od 7.00 h do 11.00 h, streda od 12.00 do 15.00 h).  V ostatných dňoch podľa 
potreby. V priestoroch bytov s nižším štandardom sú uvedené aj telefonické kontakty, na ktoré 
môžu v prípade potreby volať. P. Urbánová, uviedla, že zatiaľ nikto zo sťažovateliek neoslovil 
TSP. Riešili len technické požiadavky nájomníkov.  
Predseda komisie poďakoval tým, ktorí sa zúčastnili stretnutia s obyvateľmi m.č. Rožňavská 
Baňa. Ako vyplýva zo záverov, takéto stretnutie bolo prisľúbené ešte o mesiac. Informoval sa, 
ako je to s hliadkovaním mestskej polície, s kamerovým systémom a s projektom občianskych 
hliadok. P. Urbánová uviedla, že výsledky podaného projektu ešte nie sú známe.   
 

Uznesenie č. 10/11/2013: Komisia berie informáciu na vedomie.  
 
K bodu č.5: Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov 
Mgr. Urbánová uviedla, že sa uskutočnila kontrola FSR, ktorá dopadla pozitívne. Ďalej priblížila 
činnosť štatistickými údajmi. K 31.10.2013 evidujú 425 aktívnych spisov, intervencií je 
v priemere 350, na osobitnom príjemcovi evidujú 14 detí. Problém záškoláctva riešia 
v spolupráci so školami a snažia sa ho riešiť hneď, keď sú evidované neospravedlnené hodiny. 
V súvislosti so zrušením ZŠ Zeleného stromu uviedla, že vývoj s neospravedlnenými hodinami 
je zatiaľ pozitívny.     
Mgr. Kemény uviedol, že by bolo vhodné v správe uvádzať napr. aj výstupy z pracovných 
stretnutí a štatistické údaje, ktoré lepšie dokresľujú činnosť.  
Mgr. Šeďová upozornila na pripravované zmeny zákona, týkajúce sa aj záškoláctva, na ktoré by 
sa mali aj TSP pripraviť.  
 

Uznesenie č. 11/11/2013: Komisia berie správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov na 
vedomie a odporúča v najbližšej správe rozšíriť informácie o činnosti o štatistické údaje 
a výstupy zo stretnutí.  
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K bodu č. 6 Plnenie uznesení   
Na základe otázky predsedu komisie k plneniu uznesenia č. 16/07/2013, týkajúceho sa zriadenia 
dočasného bývania pre bezdomovcov v zimnom období, bola podaná ústna informácia. Priestory 
boli v spolupráci s TSM pripravené podľa návrhu na Krátkej č. 30 (v priestoroch bývalej 
práčovne) a v prípade mrazov sa bude riešiť začatie prevádzkovania.  
 

Uznesenie č. 12/09/2013: Komisia berie informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho 
zasadania na vedomie.  
 
K bodu č. 7 Rôzne a diskusia    
 
a) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatkom .... 

Na základe pripomienky predsedu komisie, že na zasadnutie nebol predložený návrh VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku na budúci rok, bol na zasadanie zavolaný Mgr. 
Halyák, ktorý priblížil navrhované zmeny. Od 1.1.2012 sa dane a poplatky nezvyšovali. Od 
1.1.2014 sa navrhuje zvýšenie daní a poplatkov o mieru inflácie (3,6 %), rozlíšenie sadzby za 
záber verejného priestranstva v letnom a v zimnom období,  zvýšenie poplatkov za výherné 
automaty o 10% (nie o mieru inflácie) a finančná komisia odporúča ešte daň za psa v byte 
zvýšiť o sumu, o akú sa zvýši daň za psa v rodinných domoch (nie o mieru inflácie).  

 
Uznesenie č. 13/09/2013: Komisia berie navrhované zmeny VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku .... na vedomie bez pripomienok.  

 
b) Členovia komisie boli informovaní, že harmonogram zasadnutí na rok 2014 im bude zaslaný 

mailom a v prípade pripomienok môžu kontaktovať tajomníčku komisie alebo p. Šujanskú.  
 
c) Predseda komisie informoval, že sociálne zariadenia (ako napr.Denné centrum, Subsídium) 

organizujú v predvianočnom čase rôzne aktivity, a ak by bol záujem zo strany členov 
komisie o účasť, je potrebné sa obrátiť na p. Švedovú, ktorá ich informuje o konkrétnom čase 
konania.  

 
 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. V prípade, že nebude 
potrebné zvolávať zasadanie k decembri 2013, najbližšie rokovanie komisie bude až budúci rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


