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

zo dňa 13.11.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda  komisie  otvoril  rokovanie  komisie.  Privítal  prítomných  členov  ako  aj  hosťa,  p. 
Ľubomíra Takáča, poslanca MZ. Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie

1. Návrh "Zásad participatívneho rozpočtu“ Ing. Klára Leskovjanská
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 - 1. čítanie Ing. Klára Leskovjanská
3. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v r. 2018 JUDr. Judita Jakobejová
4. Správa o činnosti TSP Mgr. Valéria Ruszóová
5. Sťažnosť na porušovanie domového poriadku Okružná 34  Mgr. Ľudmila Černická 
6. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN                       Mgr. Ľudmila Černická
7. Prevádzkový poriadok Denného centra v Rožňave – návrh na zmenu Ing. Katarína Valková
8. Plnenie uznesení komisie zo 11.9.2017 Mgr. Ľudmila Černická
9. Rôzne a diskusia

Záver

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

Gregor, MPH, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 1  Návrh „Zásad participatívneho rozpočtu“

Materiál predložila Ing. Leskovjanská.  Návrh bol elektronicky zaslaný aj občianskym združeniam, 
neziskovým organizáciam na pripomienkovanie. Zo strany dvoch organizácií boli predložené 
pripomienky a niektoré boli zapracované do návrhu. V návrhu je uvedený maximálny finančný 
rámec na jeden predložený projekt z participatívneho rozpočtu 15% z clkového schváleného 
rozpočtu  na  príslušný  rok.  V komisii  školstva  bolo  navrhnutých  50  %  a nasmerovanie  na 
verejné priestranstvá. 
DISKUSIA: 
p. Šeďová: Úrad práce vie byť nápomocný pri poskytnutí mailových kontaktov pre OZ, n.o. 
S návrhom 50% súhlasí a nasmerovanie navrhuje rozšíriť aj na oblasť propagácie mesta. 
p. Kemény: Ide o pilotný projekt, ktorý je impulzom pre združenia, organizácie, obyvateľov. 
Navrhuje tiež 50 %, čím sa podporí možno menej projektov, no kvalitných.   

Uznesenie
č. 1/11/2017: Komisia odporúča schváliť  Zásady participatívneho rozpočtu 
s maximálnym finančným rámcom na jeden predložený projekt 50 % (§ 4 ods. 5) 
a s oblasťami nasmerovania  na verejné priestranstvá a propagáciu mesta. 

Hlasovanie

Za:  5   (Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, PaedDr. Mikuláš 
              Gregor, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová 
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0
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bod č. 2  Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 – 1. čítanie 

Ing.  Leskovjanská  informovala  o návrhu  rozpočtu.  Návrh  je  zatiaľ  len  ako  informácia  pre 
členov komisií a poslancov. Nie je  známa výška podielových daní a dotácií, výdavková časť 
bola spracovaná na základe návrhov odborov, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta. 
Do  15.1.2018  môžu  členovia  zasielať  svoje  návrhy,  pripomienky  k rozpočtu  (mailom, 
telefonicky).      

Uznesenie
č. 2/11/2017: Komisia berie návrh rozpočtu mesta na rok 2018-2020 na vedomie 
s tým, že návrhy a pripomienky môžu  členovia zaslať Ing. Leskovjanskej do 
15.1.2018. 

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 3 Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2018

Materiál  predložila  JUDr.  Jakobejová.   Harmonogram je  spracovaný  v súlade  s Rokovacím 
poriadkom MZ. V roku 2018 je prvé zasadnutie MZ určené  na deň 3.2.2018, kedy sa uskutoční 
slávnostné zasadanie (v zmysle schválenej zmeny Štatútu mesta). 

Uznesenie
č. 3/11/2017: Komisia  berie harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2018 
na vedomie. 

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon,  Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 4 Správa o činnosti TSP 

Materiál  predložila  Mgr.  Ruszóová,  terénna  sociálna  pracovníčka.  Priblížila  činnosti 
vykonávané v mesiaci júl – október 2017. Okrem bežných činností to boli: 
 preventívne  návštevy  v rodinách  ohľadom  nadmerného  výskytu  hepatitídy  typu  A, 

zabezpečenie pitnej vody v areáli pracoviska TSP a dezinfekčných prostriedkov 
 nadviazanie spolupráce s Diecéznou charitou ohľadom možnosti prideľovania potravín pre 

rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia
 výkon funkcie opatrovníka pre obmedzenú klientku 
 príprava a realizácia terapeutickej skupiny rodičov na tému plánované rodičovstvo 
 jednanie s vedúcim Slovenskej pošty v Rožňave ohľadom doručovania zásielok osobám bez 

adresy – dohodnutie podmienok doručovania zásielok 
 aktívna  spolupráca  s akreditovaným  subjektom  DKD  Drak  Košice  pri  uloženom 

výchovnom opatrení maloletému klientovi 
 zastupovanie klientov vo veci riešenia oddlženia na CPP Košice – osobný bankrot 
 vybavenie školských pomôcok, hygienických potrieb a pod. – nadácia Pontis 
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 spolupráca s ÚNSS – vybavenie slepeckej palice a sprostredkovanie sociálnej rehabilitácie 
pre nevidiaceho klienta 

 asistencia  pri  vybavovaní  štipendia  pre  rómskych  študentov  stredných  škôl  z  nadácie 
Rómsky vzdelávací fond

 propagácia pracoviska TSP vo všetkých inštitúciách, úradoch a vybraných objektoch
 riešenie krízovej situácie – zabezpečenie hospitalizácie klientky v PL Plešivec
 riešenie zanedbanej školskej dochádzky u rodiny s trvalým pobytom na území mesta, ktorá 

sa dlhodobo zdržiava v Dobšinej. 
 pomoc klientke pri riešení zlej životnej situácie po strate bývania následkom dražby bytu.

DISKUSIA
p.  Kemény:  poďakoval  za  prezentovanú  činnosť.  Cieľom prerokovania  činností,  či  už  TSP 
alebo KC je nielen vypočuť ale byť aj nápomocní pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú. 
p. Ruszóová: Privítala by užšiu spoluprácu s ÚP, aby sa navzájom poznali. 
p. Šeďová: Ponúkla pomoc ÚP pri riešení osobného bankrotu. Plánujú uskutočniť stretnutie aj 
s terénnymi pracovníkmi,  keďže riešia  rovnaké prípady,  na ktorom by si  mohli  vymeniť  aj 
informácie a identifikovať klientov, u ktorých by bola účinná pomoc. Zároveň navrhla pomôcť 
chorým dôchodcom pri zabezpečení dreva (nielen poskytnúť drevo, ale pomôcť aj dopraviť im). 
p. Grecmacherová: informovala o úspešnej akcii - zbierke potravín v obchodnom reťazci Tesco. 
p. Ruszóová: V rámci sociálno-patologických javov riešia najmä záškoláctvo. Na záver uviedla, 
že  ich  plánom  do  budúcna  je  pokračovať  v práci  a v rámci  monitoringu  rozšíriť  oblasti  aj 
o sídlisko Juh.  

Uznesenie
č. 4/11/2017: Komisia berie správu o činnosti TSP na vedomie a odporúča 
nadviazanie spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pri 
riešení problémov (vrátane osobného bankrotu). 

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová,  Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 5 Sťažnosť na porušovanie domového poriadku Okružná 34 

Dňa 26.10.2017 bolo pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú doručené podanie (nazvané ako 
sťažnosť)  nájomníkov  bytov  na  Okružnej  č.  34.  Uvedené  byty  sú  vo  vlastníctve  mesta. 
Predmetom podania je žiadosť o riešenie porušovania domového poriadku jednou nájomníčkou. 
Na komisiu boli  prizvaní nájomníci,  ktorí podanie podpísali  a nájomníčka,  ktorá podľa nich 
domový  poriadok  porušuje.  Tá  sa  písomne  ospravedlnila  a požiadala  komisiu  o náhradný 
termín. Na zasadanie sa dostavili nájomníci 5 bytov. Tí uviedli,  že problémy s nájomníčkou 
pretrvávajú od roku 2014. V roku 2016 mesto riešilo tento problém prerokovaniami na MsÚ, 
domovými schôdzami, no tieto riešenia nemali žiadny nápravný účinok.  Od septembra 2017 sa 
situácia  ešte  viac  zhoršila  a domový  poriadok  sa  porušuje  nedodržiavaním nočného pokoja 
(práčka,  príklepová  vŕtačka,  búchanie  na  kovové  a drevené  predmety,  búchanie  na  stenu, 
dupotanie, posúvanie nábytku atď.).  Nájomníci tieto činnosti považujú za účelové, ktoré majú 
znepríjemňovať život obyvateľom okolitých bytov. Zároveň ďalším problémom je aj vypínanie 
ističov  pred  vchodom  do  bytového  domu,  čím  sa  ohrozuje  bezpečnosť,  zdravie  a život 
obyvateľa, ktorému bol vypnutý prúd. 
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Uznesenie
č. 5/11/2017: Komisia odporúča k danej problematike zvolať ešte jedno zasadnutie 
s prizvaním nájomníčky, ktorej sa podanie týka a jedného zástupcu ostatných 
nájomníkov. Termín bol stanovený na deň 20.11.2017 (resp. 21.11.2017).  

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 6 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. 6/11/2017: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach 
z nájmu bytu a vyradených žiadostiach.  

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

b) Žiadosť o prihlásenie dcéry a vnuka ako osôb tvoriacich domácnosť 
Dňa  21.9.2017  nájomníčka  bytu  s nižším  štandardom  na  Rožňavskej  Bani  č.  173  Erika 
Krištófová si  podala žiadosť  o súhlas  k prihláseniu  dcéry a vnuka .  Dôvodom je  vytvorenie 
vhodného bývania pre výchovu maloletého. U dcéry evidujeme záväzky voči mestu (na KO ako 
aj na nájomnom - bola nájomníčkou obecného bytu). 

Uznesenie
č. 7/11/2017: Komisia neodporúča udeliť súhlas na prihlásenie osôb k nájomníčke 
Erike Krištófovej, nakoľko mesto eviduje pohľadávky.  

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon,  Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 7 Prevádzkový poriadok Denného centra v Rožňave – návrh na zmenu

Správu predložila  Ing.  Valková. Prevádzkový  poriadok Denného centra sa mení  z dôvodu 
rozšírenia  a zmeny otváracích hodín,  z pôvodných 4 hodín denne (20 hodín týždenne)  na 6 
hodín denne (30hodín týždenne).  Dôvodom zmeny je aj  požiadavka organizácii  pôsobiacich 
v priestoroch denného centra na skorší otvárací čas, ktorý im viac vyhovuje ako aj rozšírenie 
možností pre  rôzne aktivity denného centra. 
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Uznesenie
č. 8/11/2017: Komisia odporúča schváliť prevádzkový poriadok Denného centra 
v Rožňave podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, 
                Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 8 Plnenie uznesení  

Uznesenia zo 11.9.2017 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie.    

Uznesenie
č. 9/11/2017: Komisia berie správu o plnení na vedomie a odporúča vykonať 
deratizáciu v dvoch bytových domoch na Čučmianskej ulici (č. 26, 28) vzhľadom na 
verejný záujem a ohrozenie obyvateľov v tejto lokalite (rozšírený výskyt žltačky). 

Hlasovanie

Za:  5      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana 
                Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by 
sa malo uskutočniť 12.2.2018.  

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 
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Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.9.2017 do 31.10.2017)

A. Doručené žiadost 
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka
9.8.2017 Lenka Gaceková Družba do poradovníka 16 6.9.2017 3-izb

21.8.2017 Marta Varmužová malometrážny do poradovníka 35 18.9.2017 výmena za garsónku
22.8.2017 Marián Pavelka, Bc. Družba,Nadabula do poradovníka 12 6.9.2017 2izb a Nadabula
12.9.2017 Katarína Hatvanská Družba zamietnuté príjem minimálny 
27.9.2017 Jaroslav Kamenský Družba do poradovníka 0 27.9.2017 1-2 izb
9.10.2017 Dominika Hanzlíčková Družba do poradovníka 10 9.10.2017 1-2 izb. 

10.10.2017 Alžbeta Tašková s nižším štandar do poradovníka 10 10.10.2017
18.10.2017 Tamás Tegdes, Mgr. Družba zamietnuté príjem maximálny 
25.10.2017 Renáta Bartóková Družba do poradovníka 16 20.10.2017

B. Voľné byty, výpovede z nájmu  
malometrážne

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod dátum byt pridelený odovzdaný 
Jovická 60 gars./3.posch Margita Lazóková zomrela 02/2015 nikto v poradovníku
Jovická 58 1-izb/1.posch Anna Vatayová k dcére 09/2015 nikto v poradovníku
Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta Domiková zomrela 03/2016 nikto v poradovníku
Jovická 60 gars./1.posch Ružena Landoriová zomrela 03/2016 nikto v poradovníku
Jovická 54 gars./1.poch Darina Tóthová k druhovi Jovic.52 12/2016 nikto v poradovníku
Jovická 60 1-izb/1.posch Ľubomír Takáč do iného vchodu 02/2017 nikto v poradovníku
Jovická 56 gars/4.posch Štefan Šoltés ZpS 04/2017 nikto v poradovníku
Jovická 62 1-izb/1.posch Frantška Vlčáková zomrela 06/2017 Marta Varmužová 24.10.2017
Jovická 52 gars/1.posch Marta Varmužová do 1-izb. 10/2017 nikto v poradovníku

ostatné byty
typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 

Družba V. 2-izb/3.posch Attila Lesko výpoveď k 18.9.2017 Diana Lázárová 22.9.2017
Družba VI. 3-izb/podkrov Andrea Gyenes výpoveď k 31.10.2017 Mária Gažúrová
Družba IV. 2-izb/1.posch Róbert Čabai výpoveď k 23.10.2017 Andrea Poťmáková
Družba I. 3-izb/1.posch Branislav Liptai výpoveď k 15.12.2017
nižší štand. Čučmianska 22 Henrieta Boldiová dobrovoľné odovzdanie

C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Diana Lázárová pridelený byt 13.9.2017
Družba, Nadabula Monika Herichová odmietla ponúkaný byt 26.9.2017
Družba Mária Gažúrová pridelený byt (žiadatelia pred ňou len Družbu I.-IV.) 2.10.2017
Družba Gejza Milko neaktualizoval žiadosť po 12 mesiacoch 10.10.2017
malometrážny Marta Varmužová pridelený 1-izb. byt (odovzdá garsónku) 18.10.2017
Družba Andrea Poťmáková pridelený byt 30.10.2017
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