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

zo dňa 10.2.2014  
 

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

 Program predkladateľ  
 Otvorenie  

1. 
Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií 
na roky 2014 - 2016 Ing. Klára Leskovjanská 

2.  
Plnenie uznesenia MZ č. 267/2013 – Monitoring mestskej polície v mč. 
Rožňavská Baňa  

Ing. Róbert Hanuštiak  

3. 
Sociálna agenda 

a) Prerokovanie žiadostí o sociálnu pomoc  
b) Informácia o sociálnom obchode 

Bc. Norbert Borošš 

4. 
Bytová agenda       

a) Informácie o voľných bytoch, výpovediach z nájmu, pridelených 
bytoch a žiadostiach o prenájom bytu 

Mgr. Ľudmila Černická 

 
5. 
 

Plnenie uznesení    
a) plnenie uznesení komisie z 9.12.2013    

Mgr. Ľudmila Černická 

6. 
Rôzne a diskusia 

a) Správa TSP za november 2013 – január 2014  
b) Platforma na podporu zdravia pre znevýhodnených skupín 

 
Mgr. Stela Urbánová  

 Záver  
 

Otvorenie  
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie. V tomto roku sa stretávame po prvýkrát a tak zaželal 
dobrú spoluprácu a všetko dobré v pracovnom a osobnom živote.    
 
K bodu č.1: Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií na roky 2014-2016    
Ing. Leskovjanská: Priblížila predkladané materiály. Návrh programového rozpočtu je 
prebytkový cca 7.000 €. Rozpočet sa pripravoval na úrovni roku 2013 (v materiáloch ešte nie je 
skutočnosť roku 2013). V roku 2013 sa mestu podarilo znížiť záväzky. Zmeny v návrhu rozpočtu 
sa týkajú len zvýšenie miezd (na základe zákona) a v materiáloch do MZ bude aj zmena na 
základe normatívov (ide len o príjem a výdaj v rovnakej výške). Kapitálová časť rieši len tie 
akcie, ktoré boli minulý rok schválené. Otvorená ostáva otázka TIC. V sociálnej oblasti sú 
zohľadnené všetky návrhy, ktoré predložiť odbor SVaBP. V tomto roku už finančné prostriedky 
na zariadenia pre seniorov nie sú, nakoľko sa novelou zákona od 1.1.2014 zmenilo financovanie.  
 
Uznesenie č. 1/02/2014: Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu bez pripomienok.  
 
 
K bodu č.2: Plnenie uznesenia MZ č. 267/2013 – Monitoring mestskej polície v m.č. 
Rožňavská Baňa 
Mgr. Kemény priblížil problematiku a dôvody týchto opatrení, ktoré boli prijaté na základe 
sťažnosti obyvateľov m.č. Rožňavská Baňa.  
Ing. Hanuštiak, náčelník MP informoval členov komisie o monitorovaní MP v m.č. Rožňavská 
Baňa v mesiacoch  október – november 2013. Pravidelne sa zabezpečovali viachodinové 
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monitorovacie výjazdy hliadok v rozsahu cca 2 - 4 hodiny denne a to najmä v popoludňajších 
a večerných hodinách. Z dôvodu dôslednejšej kontroly a odhaľovania prípadných nedostatkov 
v dodržiavaní verejného poriadku neprispôsobivými občanmi bola hliadková činnosť 
vykonávaná pešou pochôdzkou. Pozornosť hliadok bola sústredená najmä na okolie sociálnych 
bytoviek a blízkeho okolia. Celkový počet hodín hliadkovej činnosti mestskej polície 
v mesiacoch október – november 2103 v lokalite Rožňavská Baňa bol 168. Počas 
dvojmesačného monitoringu v danej lokalite mesta nebolo hliadkami mestskej polície zistené 
žiadne narušenie verejného poriadku neprispôsobivými občanmi a v uvedenom období mestská 
polícia ani neprijala žiadny podnet na porušovanie verejného poriadku v tejto lokalite. 
Uviedol, že sa rozprával aj s obyvateľkami m.č., ktoré boli iniciátorkami podaných sťažností, no 
problémy v sledovanom období nezaznamenali. Domnieva sa, že nenarúšanie verejného 
poriadku v súčasnosti je ovplyvnené aj počasím. Mestská polícia pokračuje v dennom 
hliadkovaní, ktoré pôsobí ako prevencia. Tiež sú už funkčné aj kamery v tejto lokalite. 
 
Uznesenie č. 2/02/2014: Komisia berie správu o plnení uznesenia MZ č. 267/2013 na vedomie. 
 
K bodu č.3: Sociálna agenda  

a) Prerokovanie žiadosti o sociálnu pomoc  
220/2014 – Helena M.  – na náklady spojené s lekárskym vyšetrením v KE 
Uznesenie č. 3/02/2014: Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, nakoľko neboli splnené podmienky (neboli preukázané skutočné mimoriadne 
náklady) 
 
553/2014 – Ján F. – na zabezpečenie nevyhnutného vybavenia domácnosti 
Uznesenie č. 4/02/2014: Komisia, prihliadajúc na finančné možnosti mesta, neodporúča 
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
 
746/2014 – Peter P. – na okamžitú pomoc v náhlej núdzi .  
Uznesenie č. 5/02/2014: Komisia odporúča poskytnutie pomoci v náhlej núdzi vo výške 
92 €. Zároveň odporúča, aby jeho situácia, v ktorej sa ocitol bola riešená v spolupráci 
s odborom právnym podaním podnetu na prešetrenie príslušnému orgánu.   
 

b) Informácia o sociálnom obchode  
Na základe uznesenia komisie č. 10/12/2013 ohľadom získania informácií týkajúcich sa 
zriadenia sociálneho obchodu bolo zistené nasledovné:  
Prevádzka výdajne potravinovej banky bola zriadená v m.č. Košice - Juh, ktorá je od 
1.11.2013 zrušená. Prevádzka výdajne bola už dlhšiu dobu neefektívna . Dodávanie 
tovaru Potravinovou bankou Slovenska bolo len sporadické resp. nárazové (veľakrát 
mimo otváracích hodín)  a dodaný tovar bol v takom veľkom množstve (a nie vždy  
vhodný pre klientov – napr. chipsy,  sáčkové polievky, horčica v 5 kilovom balení atď.), 
že nebolo možné  tovar v záručnej dobe odpredať.  Ku koncu už výdajňa nemala 
možnosť ponúknuť žiaden tovar okrem chleba a niekoľkých pekárenských výrobkov  
(tohto dodávateľa zabezpečila samospráva už  mimo Potravinovej banky Slovenska) a 
tiež z dôvodu, že klienti neprejavovali záujme len o tento druh  tovaru, preto  odstúpil aj 
tento dodávateľ. Samospráva nadviazala kontakt s veľkými obchodnými reťazcami  aj 
mimo Potravinovej banky Slovenska, no neuspela s požiadavkou o dodávaní  tovaru do 
výdajne s prihliadnutím len na potrebu klientov.  Výdajňa bola zriadená v priestoroch, 
kde je v  prevádzke aj jedáleň pre dôchodcov. Prevádzku zabezpečovala firma, ktorá 
prevádzkovala aj jedáleň.  Samospráva ako zriaďovateľ prispievala na režijné náklady 
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firme vo výške 1.000€ štvrťročne(ročne 4000 €).Administratívu, donášku tovaru do 
výdajne a informovanie klientov zabezpečovala samospráva.  
Nezáväzný prieskum v obchodných reťazcov  v meste Rožňava:  
Obchodné reťazce majú vyhradené priestory vo vlastnej prevádzke, kde ponúkajú svoje 
produkty pred skončením záručnej doby,  a to formou zníženia  pôvodnej ceny o 30-50 %  
/Billa, Kaufland, Tesco, Lidl /.   
Mgr. Kovács: Dal do pozornosti výdajňu potravín Petržalka (článok z roku 2012), kde to 
funguje a zásobovanie zabezpečujú z Metra.  
 
Uznesenie č. 6/02/2014: Komisia berie informáciu na vedomie s tým, že predseda komisie 
individuálne zistí nejaké možnosti v obchodných reťazcoch a k tejto téme sa môžeme 
vrátiť o 2 mesiace.  
 

K bodu č.4: Bytová agenda  
 
A. Malometrážne byty  
 

1. Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši  od 1.12.2013 – žiadne  
2. Žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu   

• 228/2014 zo dňa 15.1.2014 Tibor Bányasz – žiada 1-izbový, resp. garsónku  
Riešenie: Vyzvaný na doplnenie. Výzvu prevzal 28.1.14, do 30 dní ju má doplniť. 
V kancelárii 1. kontaktu mu boli vysvetlené podmienky pre pridelenie, a hoci nie je 
dôchodca (poberá DvHN), trval na podaní žiadosti.  

3. Vyradené žiadosti z poradovníka   - žiadne  
4. Poradovník k 31.1.2014  

 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 7/02/2014: 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  

1. Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.12.2013 
• Rožňavská Baňa 173 (po Rézművesovi – exekúciou uvoľnený byt) – byt pridelený 

Magdaléne Ferkovej, Zlatá 10 
2. Žiadosti o pridelenie bytu s nižším štandardom 

• 192/2014 zo dňa 14.1.2014 Tomáš Rézműves   
Riešenie: Zaradený do poradovníka s podmienkou !. Maloleté dieťa si prihlásil až po 
upozornení nesplnenia si daňových povinností.  
25 bodov (maloleté dieť = 15 bodov, pracovnoprávny vzťah = 10 bodov), dátum 
14.1.20104 
Spolubývajúce osoby: družka, Erika Guľkášová, deti: Erika a Tereza Rézművesové.  
Podmienka: Po vyrubení poplatku za mal. dieťa spätne od narodenia je menovaný 
povinný uhradiť v stanovenej lehote tento poplatok spolu s pokutou za neprihlásenie 
v zákonom stanovenej lehote.  

3. Vyradené žiadosti z poradovníka  - žiadne   
 

por meno body dátum 
podania 

Poznámka 

1. Alžbeta Hadušovská 50 24.10.2013 Sama 

2. Jolana Kocsisová 30 9.8.2013 výmena zo 4. posch. len do 3.posch.  

3. Tibor Kotrčka 20 17.12.2012 len na 4. posch. 

4. Viera Breznenová 20 24.9.2013 len na 4. posch. 
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4. Poradovník k 31.1.2014 
p.č. meno body dátum podania poznámka 

1. Mária Krištofová 40 3.6.2013 okrem R. Baňa 

2. Tomáš Rézműves 25 14.1.2014  
3. Imrich Žiga  20 8.11.2013 okrem  R. Baňa  
4. Magdaléna Ferková 10 28.8.2013 Odovzdá byt na R.Bani 173 

5. Štefan  Kekeliak 0 20.2.2013 okrem R. Baňa  

6. Erika Boldiová 0 20.9.2013 len Čučmianska 22 

 
Uznesenie č. 8/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov s nižším 
štandardom, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach a riešení žiadostí. Zároveň súhlasí 
s aktuálnym poradovníkom. 
 
C. Byty Šafárikova 101  

1. Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.12.2013  
• 2-izbový byt, prízemie (po Grese – pridelený byt na vyššom poschodí) – byt 

pridelený Márii Köveždiovej 
2. Žiadosti o pridelenie bytu – žiadne  
3. Vyradené žiadosti – žiadne  
4. Poradovník k  31.1.2014  

 
 

 
 

 
 
Uznesenie č. 9/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov Šafárikova 101, 
a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach a riešení žiadostí. Zároveň súhlasí s aktuálnym 
poradovníkom. 
 
D. Nájomné byty Družba, Nadabula  
Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši od 1.12.2013  

por Meno body dátum 
podania 

poznámka 

1. Michaela Vašková  5 14.8.2013 2-izbový  

2. Ing. Lucia Nemčková 5 30.8.2013 2-izbový  

3. Gabriel Kečmárik  5 1.10.2013 1-2 izbový  

4. Ján Tóth  5 19.11.2013 1-izbový  

uvoľnený byt pridelený dňa 

1-izbový, Družba III. podkrovie  
(po Hegedüsovej – výpoveď z nájmu) 

Bc. Iveta Soltészová 2.12.2013 

3-izbový, Družba II., 2. posch. 
(po Mihókovej – výpoveď z nájmu) 

Mgr. Marcela Tomášivá 2.12.2013 

2-izbový, Družba VI., podkrovie  
(po Kerekešovi – odmietol podpísanie NZ) 

Monika Székelyová  
 

13.1.2014 

1-izbový, Družba VII., 1. poschodie 
(po Novotnom – zomrel) 

Jana Novotná 13.1.2014 

1-izbový, Družba IV., 2. poschodie  
(po Bakošovej – výpoveď z nájmu - okamžite) 

Bc. Erika Jergová 28.1.2014 
 

2-izbový, Družba IV. BEZBARIÉROVÝ  
(po Humeníkovej – výpoveď z nájmu) 

  

2-izbový, Družba VI. BEZBARIÉROVÝ 
(po Tomášikovej – pridelený 3-izbový) 

  

2-izbový, Družba IV., 1. poschodie  
(po Kohulákovej – výpoveď z nájmu k 31.1.2014) 

  

3-izbový, Družba I., 3. poschodie 
(po Domaničovej – výpoveď z nájmu k 28.2.14) 

   

3-izbový, Družba II., 3. poschodie 
(po Mátéovej-Pačaiovej – výpoveď z nájmu k 28.2.14) 

  

2-izbový, Družba I. BEZBARIÉROVÝ 
(po Eve Zatrochovej – výpoveď z nájmu k 30.4.2014) 

  

2-izbový, Družba V., 3. poschodie  
(po Lucii Čatlóšovej – výpoveď z nájmu k 15.2.2014) 
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Žiadosti o pridelenie nájomného bytu   

Vyradené žiadosti z poradovníka    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradovník k 31.1.2014 

 

Doručená / 
zo dňa 

žiadateľ  Riešenie poznámka 

27.12.2013 
7209/2013 

Jana Novotná  
Žiada 1-izb byt Družba 

do poradovníka 10 bodov, dátum 27.12.2013 
Spolubývajúce osoby: žiadne 

10.1.2014 
108/2014 

Ivica Patináková  
Žiada 3-izb byt Družba  

do poradovníka 16 bodov, dátum 10.1.2014 
Spolubývajúce osoby: 2 malol.deti 

21.1.2014 
381/2014 

Attila Leško 
Žiada 2-izb (odovzdá 1-izb) 

Do poradovníka  10 bodov, dátum 21.1.2014 
Spolubývajúce osoby: žiadne 

28.1.2014 
502/2014 

Viera Gonová 
Žiadala 1 izb.bezbariérový byt 

Do osobitného 
poradovníka  

Žiadateľka má postihnutie podľa zákona 
Dátum: 28.1.2014 
Spolubývajúca osoba: manžel  

28.1.2014 
524/2014 

Eunika Kónyová 
Žiada 2-izb.bezbariérový byt 

Do osobitného 
poradovníka 

Dieťa žiadateľky má postihnutie podľa zákona 
Dátum: 28.1.2014 
Spolubývajúca osoba: malol. dieťa 

29.1.2014 
547/2014 

Boris Greš 
Žiada 3-izb. byt  

Do poradovníka  16 bodov, dátum 31.1.2014 
Spolubývajúce osoby: družka, 3 malol. deti 

29.1.2014 
549/2014 

Imrich Žiga 
Žiada 2-izb.bezbariérový byt  

Do osobitného 
poradovníka  

Žiadateľ nemá postihnutie podľa zákona, má len 
rozhodnutie o %-álnej  miere funkčnej poruchy. 
Spolubývajúce osoby: manželka, 1 malol. dieťa   

31.1.2014 
585/2014 

Ivana Nemčoková, Ing.  
Žiada 1-izbový byt  

Do poradovníka  10 bodov, dátum 31.1.2014 
Spolubývajúce osoby: žiadne  

31.1.2014 
586/2014 

Miloš Krišták, Ing.  
Žiada 2-izb.bezbariérový byt  

Do osobitného 
poradovníka  

Žiadateľ má postihnutie podľa zákona  
Dátum: 31.1.2014 
Spolubývajúce osoby: matka 

31.1.2014 
588/2014 

Kvetoslava Krupová 
Žiada 2-izb.bezbariérový byt 

Predložiť 
potvrdenie 
lekára 

  

žiadateľ  dôvod vyradenia dátum vyradenia 

Mgr. Marcela Tomášiková  Pridelený 3-izbový byt 2.12.2013 

Bc. Iveta Soltészová Pridelený 1-izbový byt 2.12.2013 

Monika Székelyová  Pridelený 2-izbový byt 13.1.2014 

Jana Novotná Pridelený 1-izbový byt 13.1.2014 

Mgr. Eva Popovičová  Odmietla ponúkaný 2-izbový byt  14.1.2014 

Jána Šarišský Odmietol ponúkaný 2-izbový byt 15.1.2014 

Bc. Andrea Oprondeková  Odmietla ponúkaný 2-izbový byt 20.1.2014 

Bc. Erika Jergová Pridelený 1-izbový byt 28.1.2014 
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Uznesenie č. 10/02/2014: 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.  
 
Riešenie žiadateľky – Viery Gonovej, ktorá má postihnutie podľa zákona 
Nájomné zmluvy na bezbariérové byty sú uzatvárané na dobu 1 roka s tým, že nájomná zmluva 
sa nepredĺži v prípade, že o bezbariérový byt požiada žiadateľ, ktorý je osobou, alebo žije 
s osobou so zdravotným postihnutím v zmysle zákona.   
Nájomníci v 1-izbových bezbariérových bytoch, všetci obývajú byt sami (bez spolubývajúcej 
osoby) 

druzba Nájomníci  Nájomná zmluva 

7 Matúš Ján 

 

1-rok (nemá postihnutie podľa zákona) 

4 Kulik Vojtech 

 

1-rok (nemá postihnutie podľa zákona) 

6 Lányiová Ildikó 

 

1-rok (nemá postihnutie podľa zákona) 

3 Petro Peter 

 

1-rok (nemá postihnutie podľa zákona) 

5 Grieger Ján 

 

10 rokov (má postihnutie podľa zákona) 

 
Uznesenie č. 11/02/2014: Komisia odporúča, aby Viere Gonovej bol pridelený 1-izbový 
bezbariérový byt Družba VII. po Jánovi Matúšovi. Komisia odporúča vyzvať p. Matúša na 
dobrovoľné odovzdanie, v opačnom prípade uvoľnenie riešiť v zmysle platných predpisov.  
 
 
E. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov 
a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zváženie zmien  
Nakoľko v poslednom období zaznamenávame menší záujem žiadateľov o pridelenie bytu 
Družba a viac žiadateľov z poradovníka vyraďujeme, ako zaraďujeme, dávame na zváženie, či 
zmenou VZN neodbúrame možné bariéry, ktoré vnímame na základe skúseností.  
Možné zmeny kritérií:  

- rod. listy, sob. list, rozsudky nie úradne overené kópie, ale pravosť potvrdí 
zamestnanec mesta (zníži to náklady žiadatelia. Ako príklad môžeme uviesť jednu 
žiadosť z januára 2014, v ktorej doklady stáli žiadateľa 15,50 €).   

- trvalý pobyt, pracovný pomer resp. podnikanie z 12 mesiacov znížiť, resp. zrušiť 
dĺžku, doplniť napr. aj prechodný pobyt alebo prácu na dohodu 

- bariéru vidíme aj v množstve dokladov (Sociálna poisťovňa, daňový úrad, zdravotná 
poisťovňa), vybavenie ktorých vyžaduje minimálne 2 dni dovolenky a vybavovanie 
trvá niekoľko dní. Daňový úrad za potvrdenie vyžaduje navyše aj kolok vo výške 3€.  
 

Uznesenie č. 12/02/2014: Komisia odporúča pripraviť konkrétny návrh na zmeny podľa návrhu 
a zároveň v návrhu riešiť aj: 

-  zníženie zábezpeky (na 3 mesiace a 2 mesiace v bezbariérových bytoch u žiadateľov 
s postihnutím podľa zákona) a  

- pri posudzovaní nedoplatkov voči mestu u žiadateľov a zároveň nájomcov bytov, na 
 ktoré sa vzťahuje zloženie finančnej zábezpeky,  nebrať v úvahu nedoplatky na 
nájomnom, ktoré budú riešené zo zaplatenej finančnej zábezpeky nájomcom. 
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K bodu č.5: Plnenie uznesení  
Uznesenia komisie z 9.12.2013 boli plnené v súlade s prijatými uzneseniami.  
 
Uznesenie č. 13/02/2014: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.  
 
 
K bodu č.6: Rôzne a diskusia  

a) Správa TSP za posledné 3 mesiace   

Mgr. Urbánová (TSP) priblížila činnosť v posledných 3 mesiacoch. Medzi najčastejšie 
riešené problémy patrí písanie žiadostí rôzneho charakteru – najčastejšie splátkové 
kalendáre a žiadosti o prijatie do zamestnania, telefonické a písomné komunikácie 
s pracovníkmi inštitúcií v záujme klienta, pomoc pri riešení exekúcií a pod., spolupráca 
pri prevádzke SOHaP, intervencie  u lekárov a na úradoch a administratívna činnosť. 
Okrem týchto činnosti má každý terénny sociálny pracovník aj asistent zavedený 
individuálny plán práce s klientom, v ktorom sa snaží intenzívne pracovať na riešení 
vybraného klientovho problému. V posledných 3 mesiacoch činnosť TSP bola 
nasledovná:  

• poradenstvo ohľadom situácie na Zlatej 10 a možnostiach riešenia v jednotlivých 
rodinách.  

• pomoc rodine pri vybavení podkladov k žiadosti o humanitárnu pomoc po požiari 
rodinného domu.  

• spolupráca s detskými domovmi v rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona 
o sociálnej kuratele 

• stretnutia s rodičmi detí z IOP a deťmi 
• Spolupráca pri prevádzke SOHaP 
• pomoc pri vybavení prestupu dieťaťa na inú základnú školu ako prevencia pred 

umiestnení dieťaťa do ústavnej starostlivosti  
• zabezpečovanie činnosti v Rožňavskej Bani (pondelok, streda)  
• zabezpečovanie prevádzky núdzového bývania a poradenstva pre bezdomovcov  
•  realizácia predajnej burzy nepotrebných vecí  
•  spolupráca pri riešení problému s prihlásením dieťaťa do ZŠ 
•  realizácia stretnutia so zástupcami stredných škôl ohľadom možnosti ďalšieho 

štúdia pre klientov s ukončeným základným vzdelaním.  
Do novembra 2013 sme mali 416 klientov. V súčasnosti celkový počet klientov na ktorých je 
zavedená aj spisová agenda je 462. Počet intervencií za sledované obdobie bol 869, z čoho 
najviac sa týkali sociálno-patologických javov a bývania.  
Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s domovníkmi v sociálnych bytoch na Rožňavskej Bani 
navrhujeme zvoliť domovníka v sociálnych bytoch na Krátkej 30 z dôvodu, že v čase od 15.00 
hod.  do 18.00 hod. sa vo vonkajších priestoroch  stretávajú deti a mládež, ktoré robia 
neporiadok, zapaľujú  šaty na schodoch, vylamujú vchodové dvere, čiastočne zničili aj dvere do 
kotolne, ktoré sa museli opraviť. Exkrementy nachádzame pred vchodom nielen do núdzového 
ubytovania, ale  aj pred vchodom do kancelárii TSP, zničili nové halogénové svetlá  do dvora 
a iné. 
 
Uznesenie č. 14/02/2014: Komisia berie správu o činnosti TSP na vedomie a odporúča riešiť 
domovníka v bytoch na Krátka 30 prostredníctvom aktivačných prác (ak je možné, tak riešiť 
niekoho z nájomníkov) . 
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b) Mgr. Kovács dal do pozornosti aktivity Platformy na podporu zdravia pre znevýhodnených 
skupín. Podľa jeho informácií by mali kontaktovať aj MsÚ v Rožňave. Zároveň pripomenul, že 
zaslal na MsÚ ponuku školení, ktoré organizuje IUVENTA, kde sa môžu školenia týkať aj 
odboru školstva. Bolo by dobré, ak sa táto informácia dostala aj riaditeľom škôl.  
 

Uznesenie č. 15/02/2014: Komisia odporúča, aby v prípade, že niektorý člen komisie bude mať 
informácie o možnosti zapojenia mesta do projektov, túto informáciu zaslal aj odboru SVaBP.  
 
 
Záver   
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Ďalšie zasadanie 
komisie sa uskutoční podľa harmonogramu v mesiaci apríl 2014 (7.4.2014) v prípade, že nebudú 
materiály, ktoré bude nevyhnutné prerokovať.  
 
 
 
 

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


