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

zo dňa 5.2.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal prítomných členov, vedúcich odborov a 
p.Ľubomíra Takáča, poslanca MZ. Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 -2020 Ing. Klára Leskovjanská
2. Zmena Zásad participatívneho rozpočtu Ing. Klára Leskovjanská
3. Štatút participatívneho rozpočtu pre rok 2018 Ing. Klára Leskovjanská
4. Správa o činnosti Komunitného centra v Rožňave Mgr.Marcela Tomášiková

5. 
VZN mesta o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej 
oblasti – návrh na zmeny a doplnenia 

Ing. Katarína Valková

6. Interná smernica – SOHaP – návrh na zmenu Ing. Katarína Valková 
7. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN                       Mgr. Ľudmila Černická

8.
Plnenie uznesení komisie z 13.11.2017, 20.11.2017 a o hlasovaní 
per rollam v decembri 2017 Mgr. Ľudmila Černická

9.
Rôzne a diskusia

a) Informácia o projekte „Automat na pitnú vodu“ 
            Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave

Ing. Jarmila Jánošiková  

Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  5 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,

Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 1  Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020

Materiál predložila Ing. Leskovjanská.   Rozpočet je vyrovnaný. Príjmová časť: vyššie podielové 
dane (vyššie výdavky na školstvo a sociálne služby), dotácie podľa oznámení, v kapitálových 
príjmoch zahrnutá rekonštrukcia MŠ Vajanského a predaj prebytočného majetku (bývalé kino 
a ZOS) a v tejto časti sú t.r. aj všetky iné príjmy, ktoré doteraz neboli, ako napr. potraviny ŠJ. 
Výdavková časť zohľadňuje zmeny v mzdách, predpokladané zvýšenie cien energií. Kapitálové 
výdavky: nákup pozemkov pod cestami, chodníkmi, nákup softvéru, bezpečnostného systému, 
nákup  viacúčelového  auta  pre  TSM,   rekonštrukcia  MŠ  Vajanského  a býv.  MŠ Nadabula. 
V rozpočte je viac položiek z dôvodu legislatívnych zmien.  
V rámci rozpočtu sa ešte prepočítavajú príspevky v sociálnej oblasti.      
 
DISKUSIA: 
p. Kemény: Ocenil prácu pri tvorbe rozpočtu, ktorý je čitateľnejší. Ide o dokument, ktorý sa 
môže v priebehu roka meniť. Nedá sa všetko predvídať. Ako príklad uviedol nevyhovujúci stav 
Ávie mestských lesov, zimný štadión, do ktorého je potrebná investícia, ktorá zaručí dlhodobú 
stabilitu.  Mesto v oblasti  rozpočtu sa vyvíja pozitívne a darí  sa zabezpečiť  nie len to, čo je 
nevyhnutné. 
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p. Takáč: Uviedol, že armáda má techniku, tzv. „uloženky“, možno by stálo za zváženie získať 
pre mesto, ak by ju vyraďovali.  Zároveň dal do pozornosti výzvu ŠFRB na výstavbu bytov 
s nižším štandardom ako aj areál bývalých ŽB R.Baňa, ktorý by sa mohol prerobiť na byty.   
p.  Valková:  Uviedla,  že  z dôvodu zmeny zákona o sociálnych  službách dôjde aj  k zmenám 
financovania  neverejných  zariadení.  Ide  o zariadenia  pre seniorov Nadabula,  Rožňava  Huta 
a neverejných poskytovateľov (Diecézna charita, SČK). K výstave bytov s nižším štandardom 
uviedla, že mesto sa snaží hľadať možnosti financovania v rámci programového obdobia  do 
roku 2020 a v prípade, že nebude táto možnosť, využiť finančné prostriedky zo ŠFRB.  

Uznesenie
č. 1/2/2018: Komisia odporúča schváliť  návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020 
s tým, aby sa zohľadnili aj zmeny podľa zákona o sociálnych službách.  

Hlasovanie

Za:  5   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,
             Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 2  Zmena  Zásad participatívneho rozpočtu 

Ing.  Leskovjanská:  Zásady  participatívneho  rozpočtu  v Rožňave   boli  schválené  uznesením 
Mestského  zastupiteľstva  č.  205/2017  dňa  30.11.2017.  Pri  príprave  na  realizáciu 
participatívneho rozpočtu pre rok 2018 sa ukázalo, že je potrebné zmeniť niektoré ustanovenia 
Zásad participatívneho rozpočtu. Zásady budú mať charakter stáleho dokumentu a každoročne 
sa bude meniť len Štatút, keďže pre každý rok bude iná téma, výška finančných prostriedkov, 
výkonný výbor a pod. V zásadách ide  najmä o zmeny: 

- Doplnenie participanta aj o obyvateľa s prechodným pobytom na území mesta 
- Zmena maximálneho finančného podielu mesta z 50% na 70%
- Znížil sa vek občana, ktorý sa môže zúčastniť procesu verejného zvažovania z 18 rokov 

na 16 rokov 
- V  §  8  sa  vypúšťajú  termíny  za  zasielanie  projektov,  verejné  zvažovanie,  realizácie 

a vyhodnotenia, keďže táto časť je spracovaná v Štatúte participatívneho rozpočtu pre 
rok 2018. 

  
DISKUSIA: 
p. Simon: Je potrebná propagácia, aby bol čo najväčší dosah. 
p.  Kemény:  Uviedol  problémy pri  propagácii,  roznášaní  letákov  do každej  domácnosti.  Na 
webovom sídle  mesta  bude  osobitný  priečinok  „Participatívny  rozpočet“,  kde  budú  všetky 
informácie.  Ide o pilotnú aktivitu mesta a vytvára sa priestor pre občanov, aby sami, okrem 
nápadov, sa mohli podieľať na realizácii. Navrhovaný výkonný výbor bude doplnený o občanov 
a jeho kompetencie sú zadefinované v zásadách. Už sa uskutočnilo 1. diskusné fórum a každý 
nápad, myšlienka môže byť len prínosom pre mesto. 
p.  Takáč:  Je  potrebné  zjednodušiť  formu  informácie,  mnoho  ľudí  nevie,  o čo  ide  a pri 
propagácii by bolo dobré využiť aj iné prostriedky (napr. rozhlas, ak je funkčný).  

Uznesenie
č. 2/2/2018: Komisia odporúča schváliť  zmeny Zásad particdipatívneho rozpočtu   
podľa návrhu. 

Hlasovanie

Za:  5   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,
             Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0
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bod č. 3 Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 

Materiál predložila Ing. Leskovjanská. Ako uviedla v bode 2., štatút upravuje jednotlivé etapy 
a priebeh participatívneho  rozpočtovania  a postavenia  jednotlivých  účastníkov,  určuje  výšku 
finančných prostriedkov mesta a určuje tému projektov. V roku 2018: 
Téma: verejné priestranstvá 
Finančná čiastka: 50.000 € 

Uznesenie
č. 3/2/2018: Komisia odporúča schváliť  Štatút participatívneho rozpočtu mesta 
Rožňava na rok 2018 podľa návrhu.  

Hlasovanie

Za:  5   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,
             Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 4 Správa o činnosti Komunitného centra v Rožňave  

Materiál predložila a prezentovala Mgr. Tomášiková, odborný garant KC. 
Správa zahŕňa činnosť za mesiac september – december 2017. Činnosť je vykonávaná v súlade 
so  Zákonom  448/2008  o sociálnych  službách  a v súlade  s vytýčenými  cieľmi.  Pozitívne 
hodnotila zvyšujúci sa počet evidovaných klientov. Ku koncu decembra 2017 ich bolo 278 a ku 
koncu januára 2018 je ich 287. Okrem činnosti za uplynulé obdobie priblížila plánovaný projekt 
inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, ktorý bude realizovaný v KC. Cieľom projektu je 
začleniť  25  detí  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia  do  predprimárneho  vzdelávania 
v materských  školách  s nižším  než  30%  podielom  detí  z nerómskeho,  prípadne  sociálne 
podnetného prostredia. V rámci projektu budú zamestnaní na dohodu 2 zamestnanci. Projekt 
bude realizovaný:

 V Komunitnom centre formou Toy Library /požičovňa hračiek s edukatívnymi prvkami 
rozvíjajúcimi jemnú motoriku a kognitívne myslenie/

 V prirodzenom prostredí klientov 

 V dvoch spolupracujúcich MŠ /MŠ evanjelickej a.v. cirkvi a MŠ pri Spojenej škole na 
Ulici Komenského 5/

DISKUSIA
p.  Kemény:  poďakoval  za  prezentovanú  činnosť  a poprial  veľa  úspechov  pri  plánovaných 
aktivitách.  

Uznesenie
č. 4/2/2018: Komisia berie správu o činnosti Komunitného centra v Rožňave na 
vedomie.   

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0
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bod č. 5
VZN  mesta o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti  – návrh na 
zmeny a doplnenia

p.  Valková  informovala  o zmenách  zákona  o sociálnych  službách,  a to  o povinnosti  mesta 
financovať  niektoré  služby neverejných  poskytovateľov.  S kolegyňou sa  zúčastnili  1.2.2018 
školenia, kde sa informovali o možnosti určiť výšku príspevkov v nariadení mesta. Keďže pri 
financovaní sa mesto bude riadiť zákonom, v tejto súvislosti sa VZN nebude meniť. 

Uznesenie
č. 5/2/2018: Komisia berie informáciu na vedomie s tým, že v budúcnosti sa k zmenám 
VZN vrátime.    

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 6
Interná smernica: Prevádzkový poriadok strediska osobnej hygieny a práčovne 
(SOHaP) – návrh na zmeny  

p.  Valková  v úvode  vyjadrila  pochvalu  iniciatíve  TSP,  ktorí  vypracovali  projekt  a vďaka 
finančnej podpore od Nadácie EEA Bratislava sa mohla zakúpiť priemyselná práčka na väčší 
objem prania.   Zmeny  v prevádzkovom poriadku sa týkajú  najmä ceny prania  a množstva 
prádla v tejto práčke (2,60 € s poskytnutím pracieho prášku a 1,60 bez pracieho prášku). Ďalej 
sa  vypúšťa  možnosť  zakúpiť  pernamentku  na  pranie  (toto  nebolo  využívané),  zvyšuje  sa 
hranica bezplatného sprchovania (z 8 na 10 rokov), zvyšuje sa cena za liter vody za sprchovanie 
na Rožňavskej Bani (z 0,02 € na 0,03 €) a mení sa prevádzková doba v SOHaP na Krátkej 30 
(od 7.00 – 14.00).   

Uznesenie
č. 6/2/2018: Komisia odporúča schváliť Prevádzkový poriadok strediska osobnej 
hygieny a práčovne podľa návrhu a odporúča pripraviť prehľad nákladov a príjmov za 
toto stredisko v minulom roku.    

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 7 Bytová agenda 

a) Informácia v zmysle VZN  (príloha č. 1): o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia, 
o voľných bytoch a výpovediach z nájmu, o pridelených bytoch a o vyradených žiadostiach. 

Uznesenie
č. 7/2/2018: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach z nájmu 
bytu a vyradených žiadostiach.  

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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b) Malometrážne byty 
Členovia komisie boli informovaní o voľných malometrážnych bytoch. V súčasnosti evidujeme 
10 voľných bytov: 9 fyzicky voľných a 1 byt pozostalí po nájomníkovi neodovzdali. Navyše 
nám nájomníci oznámili, že byt je obývaný osobou, ktorá narúša pokojné bývanie.   
Členovia komisie boli požiadaní o radu, ako ďalej riešiť prideľovanie týchto bytov, keď okrem 
uvoľňovania bytov sa budú aj  prideľovať,  doba uvoľnenia 12 bytov (čo je  počet  v jednom 
vchode) sa bude predlžovať.  

DISKUSIA
p.  Takáč:  Tiež  prenajíma  byty  a v tomto  prípade  navrhol  riešiť  to   výzvou  pozostalým na 
odovzdanie bytu a ak v lehote neodovzdajú,  mesto na ich náklady byt vyprace na  posledne 
známu adresu. 

Uznesenie

č. 8/2/2018: Komisia odporúča, ak  po konzultácii s právnikom mesta, resp. hlavnou 
kontrolórkou je to v súlade s platnými predpismi, aby sa malometrážne byty 
neprideľovali do doby, kým nebude uvoľnených 12 (čo je počet v jednom vchode), aby 
sa následne mohla komisia zaoberať návrhmi na ich ďalšie využitie (viď. uznesenie č. 
10/09/2017 z 11.9.2017). V opačnom prípade hľadať riešenie tejto možnosti. 
  
Komisia zároveň odporúča zistiť, či ide o protiprávne obývanie neodovzdaného bytu 
a riešiť to v zmysle platných predpisov.

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

*poznámka: Informácia o voľných bytoch, doterajšie uznesenia komisie v tejto oblasti ako aj návrhy na ďalšie 
riešenie je zverejnené na webovom sídle mesta (občan – byty, bývanie – rôzne oznamy).  

c) Žiadosť o udelenie súhlasu so vzájomnou výmenou bytov
Nájomníci bytov postavených s podporou štátu:  Olexová Michaela a  manžel Olexa Stanislav, 
nájomníci 2-izbového bytu a Mária Szanyiová, nájomníčka 3-izbového bytu sa dohodli na 
vzájomnej výmene. 

Uznesenie
č. 9/2/2018: Komisia odporúča udeliť súhlas so vzájomnou výmenou bytov v zmysle 
VZN.    

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 8 Plnenie uznesení  

Uznesenia zo 13.11.2017, 20.11.2017 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie. Uznesenie 
č. 10/11/2017 týkajúce sa sťažnosti na porušovanie domového poriadku na Okružnej 34 ostáva 
ako otvorené a najbližšie zasadanie bude podaná informácia o ďalšom postupe.      
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Uznesenie
č. 10/2/2018: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie a k uzneseniu č. 10/11/2017 
žiada predložiť ďalšie plnenie na najbližšom zasadnutí.    

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 9 Rôzne 

a) P. Valková informovala o zámere mesta podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na projekt s názvom: „ Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“. 
Ide o riešenie prístupu k pitnej vode v lokalite, ktorá je riziková z hľadiska rozšírenia 
infekčných chorôb. V súčasnosti  sa rieši  projektovo miesto výdajne (na Krátkej  30), 
technické riešenie a rozpočet. Odhaduje sa náklad do 15 tis. Eur. Do MZ už budú známe 
bližšie informácie.  

Uznesenie
č. 11/2/2018: Komisia podporuje túto aktivitu a odporúča, aby mesto urobilo všetky 
potrebné kroky na realizáciu tohto projektu.   

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,  
             PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

b) Na  otázku  predsedu  komisie  ohľadom  naplnenia  kapacít  útulku  a nocľahárne 
v Diecéznej  charite  Rožňava  informovala  p.  Grecmacherová,  pracovníčka  DCH. 
Kapacita  je v súčasnosti  naplnená a rozmýšľajú aj  o rozšírení  kapacít.  Počet  klientov 
každý deň pribúda. 

c) P. Simon dal do pozornosti aktivity starostu v Spišskom Hrhove, týkajúce sa riešenia 
zamestnania v obecných firmách. Možno by sme sa mohli aj my inšpirovať.    

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by 
sa malo uskutočniť 9.4.2018.  

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 
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Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.11.2017 do 31.1.2018)

A. Doručené žiadost 
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka

3.11.2017 Darina Tóthová malometrážny do poradovníka 50 3.11.2017 garsónka
13.11.2017 Petra Gyöngyösová Družba do poradovníka 10 13.11.2017 2-1 izb (nad 36m2)
15.11.2017 Dominika Hanzlíčková Družba do poradovníka 10 15.11.2017 1-2 izb (nad 36m2)
21.11.2017 Jozef Hána Družba – bezb. do poradovníka 100 21.11.2017 posth.zo zákona
24.11.2017 Zuzana Rézművesová nižší štandard zamietnuté nedoplatky voči mestu
28.11.2017 Samuel Gulkás Nižší štandard do poradovníka 0 11.12.2017 1-izb, garsónka

4.12.2017 Kristán Végh Družba do poradovníka 10 20.12.2017 2-izb
6.12.2017 Ján Ujházi Družba do poradovníka 0 6.12.2017 1-izb

11.12.2017 Mária Sklenárová Družba do poradovníka 0 18.12.2017 1-izb
15.12.2017 Beáta Ďuríčeková Družba do poradovníka 15 15.12.2017 2-1 izb.
15.12.2017 Iveta Luptáková Družba Výzva 1-2 izb. Doplniť do 8.2.18
15.12.2017 Tímea Polyáková, Mgr. Družba Do poradovníka 16 2.1.2017 2-3 izb.
20.12.2017 Anna Halászová Malometrážny Do poradovníka 55 20.12.2017 1-izb
27.12.2017 Norbert Krištof Nižší štandard Výzva Bezpredmetné 
28.12.2017 Marián Pavelka, Bc. Družba – zmena do poradovníka 12 28.12.2017 1 izb. (doplnenie)

10.1.2018 Magdaléna Ferková Nižší štandard do poradovníka 10 10.1.2018 Na Čučmianskej 22
19.1.2018 Beáta Ďuríčeková Družba do poradovníka 15 19.1.2018 2-1 izb
22.1.2018 Roman Lakatoš a Potová Nižší štandard do poradovníka 35 31.1.2018 Okrem R.Baňa
22.1.2018 Zoltán Szabó Družba do poradovníka 16 22.1.2018 3-izb (odovzdá 2-izb)
22.1.2018 Mária Szöllösová Družba do poradovníka 16 22.1.2018 3 izb
23.1.2018 Erika Badácsová Družba do poradovníka 1 23.1.2018 2 izb
29.1.2018 Janka Džimová Družba, Nadab. do poradovníka 16 29.1.2018 3-2 izb + Nadabula
29.1.2018 Gabriel Kis Družba do poradovníka 10 1-izb
29.1.2018 Jana Drábiková Družba do poradovníka 16 29.1.2018 2-3 izb
29.1.2018 Mária Zakharová Družba do poradovníka 9 29.1.2018 2-1 izb

B. Voľné byty, výpovede z nájmu  
Malometrážne (spolu voľných 10 bytov) 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod dátum byt pridelený odovzdaný 
Jovická 60 gars./3.posch Margita Lazóková zomrela 02/2015
Jovická 58 1-izb/1.posch Anna Vatayová k dcére 09/2015
Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta Domiková zomrela 03/2016
Jovická 60 gars./1.posch Ružena Landoriová zomrela 03/2016
Jovická 54 gars./1.poch Darina Tóthová k druhovi Jovic.52 12/2016 Darina Tóthová 5.12.2017
Jovická 60 1-izb/1.posch Ľubomír Takáč do iného vchodu 02/2017
Jovická 56 gars/4.posch Štefan Šoltés ZpS 04/2017
Jovická 52 gars/1.posch Marta Varmužová do 1-izb. 10/2017
Jovická 58 1-izb/2.posch Ladislav Halász Zomrel 12/2017 Rodina neodovzdala  
Jovická 62 1-izb/1.posch Marta Varmužová Zomrela 01/2018
Jovická 54 Gars/3.posch Jolana Lindáková Zomrela 01/2018
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ostatné byty
typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 

Družba VI. 3-izb/podkrov Andrea Gyenes výpoveď k 31.10.2017 Mária Gažúrová 8.11.2017
Družba IV. 2-izb/1.posch Róbert Čabai výpoveď k 23.10.2017 Andrea Poťmáková 7.11.2017
Družba I. 1-izb/podkrov Radoslav Žolko výpoveď - poruš. zmluvy Jaroslav Kamenský 15.1.2018
nižší štand. Čučmianska 22 Henrieta Boldiová dobrovoľné odovzdanie Alžbeta Tašková 19.1.2018
Družba I. 3-izb/1.posch Branislav Liptai výpoveď k 15.12.2017 Erika Simanová 15.12.2017
Družba II. 2-izb/podkrov Erika Simanová pridelený 3-izb.byt Slavomíra Őchlschägerová 27.12.2017
Družba IV. 1-izb/prízem Vojtech Kulik Zomrel Jozef Hána 8.1.2018
Družba III. 1-izb/podkr Iveta Šoltészová Výpoveď k 1.1.2018 Marián Pavelka 1.2.2018
Nižší štand. 1-izb Irena Kandrová zomrela Rodina neodovzdala 
Družba V. 2-izb/podkr Mária Kilíková Nezáujem obnov.NZ-8.3.18

C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Dominika Hanzlíčková odmietla ponúkaný byt (veľmi malý) 14.11.2017
Družba Erika Simanová pridelený 3-izb. Byt 20.11.2017
Družba Slavomíra Őchlschägerová pridelený 2-izb. Byt 20.11.2017
Družba Ján Ujházi Odmietol ponúkaný byt (veľmi malý) 27.11.2017
Družba Iveta Hajdúková Neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 28.11.2017
Malometrážny Darina Tóthová Pridelená garsónka 5.12.2017
Družba – bezbar. Jozef Hána Pridelený 1 izbový bezbariérový byt 7.12.2017
Družba Jaroslav Kamenský Pridelený 1 izbový byt. Ostáva na 2-izb 29.12.2017
Družba Petra Gyöngösová Odmietla ponúkaný byt 29.12.2017
Nadabula Marián Pavelka Požiadal o zmenu žiadost 28.12.2017
Družba Beáta Ďuríčeková Odmietla ponúkaný byt Družba III. 12.1.2018
Družba Marián Pavelka Pridelený 1-izb. Ostáva na 2 izb. 17.1.2018
Nižší štandard Alžbeta Tašková Pridelený byt Čučmianska 22 9.1.2018

D. Zmeny v poradovníku   
druh bytu Meno žiadateľa dôvod zmeny  dátum zmeny
Družba Klaudia Kalocsaiová zmena počtu bodov z 10 na 16 (RL dieťaťa) 28.11.2017
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