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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e    
 
Použiť finančné prostriedky získané v rámci 
dedičského konania 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 nákladom na pohreb  

- zostatok  použiť  na vydanie Sprievodcu 
sociálnymi, komunitnými 
a verejnoprospešnými službami v meste 
Rožňava 

 
 
U k l a d á 
 
A/ zabezpečiť úpravu hrobu  
B/ zabezpečiť  úhradu nákladov spojených 
s hrobovým miestom  
C/zabezpečiť vydanie sprievodcu  
 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 30 dní po schválení v MZ  
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 

 



Dôvodová správa 
 
 

     Na základe právoplatného Uznesenia č. 8D/120/2009 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.  
 
    Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 148/2012 schválilo Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Rožňava na roky 2012-2016 (ďalej len „KPSS“).  Súčasťou  KPSS sú priority, 
opatrenia a aktivity, ktoré boli naplánované  a schválené na základe  analýzy stavu 
poskytovaných služieb. Jednou zo schválených aktivít je zvýšenie informovanosti verejnosti 
o dostupných službách a to formou medializácie ako aj distribúcie informačných listov, 
letákov. Na základe tejto požiadavky bol odborom sociálnych vecí a bytovej politiky 
spracovaný Sprievodca sociálnymi, komunitnými a verejnoprospešnými službami na území 
mesta, ktorý je už zverejnený aj na webovej stránke mesta.   
 

Stanoviská odborných komisii pri MZ: 

    Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 11.4.2013 odporučila 
podporovať aktivity vyplývajúce z KPSS, ktoré sú už riešené alebo ich riešenie sa pripravuje 
(napr.  vydanie Sprievodcu poskytovateľmi sociálnych, komunitných a verejnoprospešných 
služieb v meste Rožňava).      
 
Materiál bol na podnet p. poslanca Bekeho stiahnutý z rokovania MZ zo dňa 25.4.2013 a bol 
opätovne predmetom rokovania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej MZ dňa 
10.06.2013, ktorá prijala nasledovné uznesenie:  
Komisia odporúča použitie prostriedkov získaných v dedičskom konaní nasledovne: 
- do výške 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 Rožňave 
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom zasadnutí dňa 15.4.2013 
odporučila pripraviť materiál na zasadnutie MZ. 
 

 

 

 

Spracovala: Ing. Valková K. 



 

 


