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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 11.9.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     

 

Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal prítomných členov a predložil program 

rokovania. Program rokovania bol doplnený v bode 9. Bytová agenda o písmeno C.   
 Program predkladateľ  

1. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017 Ing. Klára Leskovjanská  

2.  Zmena rozpočtu mesta pre rok 2017 Ing. Klára Leskovjanská 

3.  Výročná správa mesta Rožňava za rok 2016 Ing. Klára Leskovjanská 

4. 
Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné 

obdobie 2018- 2021 
JUDr. Judita Jakobejová 

5.  Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák 

6. 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte 

Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov 

nižšieho štandardu v Rožňave 

Ing. Jarmila Jánošíková 

7. 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte 

Rekonštrukcia Komunitného centra v Rožňave 

Ing. Jarmila Jánošíková 

8.  Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava   KC 

9. 

Bytová agenda   A.  informácie v zmysle VZN     

                             B.  malometrážne byty                      

                             C. Výzva komisárky pre osoby so zdravotným  

                                  postihnutím na prijatie opatrení  

Mgr. Ľudmila Černická 

10. Plnenie uznesení komisie zo 12.6.2017 Mgr. Ľudmila Černická 

11. Rôzne a diskusia  

 Záver  

 

Hlasovanie za program rokovania:   

Za:    5  (Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta  

Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)   

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
 

bod č. 1  Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017 
 

Materiál predložila Ing. Leskovjanská.  Pozitívne hodnotila plnenie rozpočtu.  Plnenie príjmovej 

časti rozpočtu je na 51,5 % (nižšie plnenie je u príjmov kapitálového rozpočtu – 33,3 % – 

nedarí sa predať prebytočný majetok). Plnenie výdavkovej časti je na 41,1% (nižšie plnenie je 

u kapitálových výdavkov – 17,8 % – plnenie sa objaví v ďalšom období, keďže v letných 

mesiacoch prebiehali opravy a rekonštrukcie škôl, školských zariadení).  
 

Uznesenie č. 1/09/2017: Komisia berie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017 na vedomie 

Hlasovanie 

Za:  5   (Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta   

             Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová  

Proti:          0 

Zdržal sa:    0 

Nehlasoval: 0 
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bod č. 2  Zmena rozpočtu mesta pre rok 2017 

 

Ing. Leskovjanská informovala o návrhu na 3. zmenu rozpočtu, ktorá vychádza z plnenia 

k 30.6.2017. Návrh rozpočtu je vyrovnaný.    

 

Uznesenie 
č. 2/09/2017: Komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu mesta pre rok 2017 podľa 

návrhu.  

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 3 Výročná správa mesta Rožňava za rok 2016  

 

Materiál predložila Ing. Leskovjanská. Výročná správa je vypracovaná v súlade so Zákonom 

o účtovníctve a vyhodnotená je každá oblasť.  

 

Uznesenie 
č. 3/09/2017: Komisia odporúča schváliť výročnú správu za rok 2016  

 

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 4 Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2018- 2021 

 

Materiál predložila JUDr. Jakobejová.  V zmysle ustanovenia  § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 

Z.z. o sudcoch a prísediacich, prísediacich volí mestské zastupiteľstvo kandidátov z radov 

občanov. Prísediacich navrhuje primátor mesta, ku kandidátom navrhovaným na voľbu si 

mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. Pre funkčné obdobie 

rokov 2018–2021 Okresný súd v Rožňave určil pre mesto Rožňava s prihliadnutím na počet 

obyvateľov počet prísediacich: 10. Zo strany Okresného súdu v Rožňave bol predložený návrh 

kandidátov na funkciu prísediacich, ktorí pôsobili už aj v minulom volebnom období v počet 7. 

 

Uznesenie 

č. 4/09/2017: Komisia odporúča zvoliť za prísediacich navrhovaných 7 kandidátov 

Okresným súdom v Rožňave a v termíne do 18.9.2017 členovia komisie navrhnú 

ďalších kandidátov predkladateľovi materiálu.  

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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bod č. 5 Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie  
 

Materiál predložil Mgr. Halyák. Na základe výstupov zo stretnutí pracovnej skupiny 

k vyhláseniu Roka Kálmána Tichyho navrhujeme doplnenie Štatútu mesta Rožňava tak, aby 

bolo možné udeliť čestné občianstvo mesta Rožňava aj po smrti pocteného – in memoriam. 

Ďalej navrhujeme vypustiť ustanovenie o identifikačnej karte o udelení Ceny mesta Rožňava, 

pretože táto sa nevydáva a mestský úrad má iný systém evidencie udelených Cien mesta 

Rožňava. Najvyššie mestské ocenenia sa spravidla udeľujú v rámci „Dní mesta Rožňava.“ 

Tento rok sa mali ocenenia odovzdávať 16. septembra.  Z dôvodu zachovania spomienky na 

prvú písomnú zmienku o meste Rožňava (3. 2. 1291) navrhujeme, aby sa najvyššie mestské 

ocenenia odovzdávali každoročne 3. februára  na slávnostnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Taktiež navrhujeme spresniť ustanovenie § 41. 

 

Uznesenie 
č. 5/09/2017: Komisia odporúča schváliť zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava 

v § 41 až 43 podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

 

bod č. 6 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu 

mestom Rožňava v projekte Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov 

nižšieho štandardu v Rožňave 
 

Materiál priblížila Ing. Valková. V roku 2006 si mesto Rožňava dalo vypracovať 

realizačnú projektovú dokumentáciu na výstavbu 10 obecných nájomných bytov s nižším 

štandardom. K realizácii tejto výstavby nedošlo, z dôvodu petície občanov žijúcich v severnej 

časti mesta, kde mali byť bytové jednotky postavené. Vedenie mesta súčasnú situáciu v tejto 

lokalite opätovne prehodnotilo, výsledkom čoho je iniciatíva vo výstavbe bytov nižšieho 

štandardu.  Dňa 30. júna 2017 bola vyhlásená výzva č. VII/2017 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v spôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 

a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Jednou z oprávnených aktivít 

bola aj aktivita 2.1: Podpora na projektovú dokumentáciu pre projekty v obciach s rómskym 

osídlením. Keďže termín ukončenia predkladania žiadostí bol stanovený na 14. augusta 2017, po 

vypracovaní podkladov bola žiadosť v termíne zaslaná. Jednou z povinných príloh je doklad 

o zabezpečení spolufinancovania, pričom obce a mestá sú povinné doložiť aj výpis z uznesenia 

obecného/mestského zastupiteľstva. Keďže sa v období prípravy žiadosti mestské zastupiteľstvo 

nekonalo a bolo obdobie letných dovoleniek, túto povinnosť sme predbežne vyriešili čestným 

vyhlásením, v ktorom deklarujeme doloženie tejto prílohy dodatočne, po zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. 

Vypracovaním projektovej dokumentácie pre výstavbu bytov s nižším štandardom bude 

mesto Rožňava projektovo pripravené na výzvy EŠIF, prípadne na dotácie na výstavby bytov. 

Mesto má naplánovanú výstavbu a k dispozícii pozemky vo svojom vlastníctve, ako aj vyčlenené 

finančné prostriedky v rozpočte mesta na spolufinancovanie projektov.  

Vzhľadom na autorské práva k projektovej dokumentácii z roku 2006 bude na jej 

aktualizáciu oslovený jej autor. 
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Uznesenie 

č. 6/092017: Komisia súhlasí so zapojením sa mesta do výzvy a odporúča schváliť 

spolufinancovanie mesta pre žiadosť o NFP projektu „Aktualizácia projektovej 

dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave“ vo výške 

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 200 €.  

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

 

bod č. 7 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie 

projektu mestom Rožňava v projekte Rekonštrukcia Komunitného centra 

v Rožňave 

 

Materiál priblížila Ing. Valková. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok  zo štrukturálnych fondov EÚ, prioritná os 6. Technická vybavenosť v 

obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičná priorita 6.1 

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v 

mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej 

infraštruktúre. Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce/mestá 

ako subjekty územnej samosprávy.  Mesto Rožňava sa do tejto výzvy má v pláne zapojiť 

s rekonštrukciou budovy komunitného centra. V zmysle § 5 zákona 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto Rožňava ako vlastník 

tejto budovy povinné zabezpečiť jej energetickú certifikáciu. Pri energetickej certifikácii je 

potrebné vychádzať z príslušných legislatívnych nariadení. Hlavným cieľom projektu je 

zrekonštruovať a znížiť náklady na prevádzku Komunitného centra prostredníctvom 

nasledovných aktivít:  zateplenie obvodových stien, rekonštrukcia strechy,  výmena 

odvetrávacích komínov, rotačných hlavíc, strešných vtokov, rekonštrukcia terasy,  výmena 

výplní stavebných otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie.   

 

Uznesenie 

č. 7/09/2017: Komisia odporúča schváliť predloženie žiadosti o NFP a súhlasí so 

zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, ktorého výška bude spresnená po vypracovaní projektovej 

dokumentácie.  

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

 

 

 

 



5 

 

bod č. 8 Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava   

 

Správu predložila Mgr. Tomášiková.  

„Počas leta sme vykonávali svoju činnosť v súlade so Zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách. Poskytovali sme sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov v súlade s potrebami klientov. Poradenstvá boli poskytované v oblasti 

sociálnych kompenzácií, aktivizácie na trhu práce, pomoc pri zvyšovaní finančného 

zabezpečenia formou zaradenia sa do projektov prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, pomoc v procese posúdenia odkázanosti. Navštívili sme domácnosti nových klientov 

– poskytovali sme informácie o činnosti v KC, získavali sme informácie na vypracovanie 

sociálnych anamnéz a vytvárania ústnej dohody o forme a rozsahu poskytovanej pomoci v KC. 

Viedli sme individuálne pohovory s rodičmi detí s absenciou hygienických návykov 

a negatívneho správania sa v KC. 

Riešili sme narastanie prípadov postihnutia hepatitídou typu A – osvetou a prevenciou 

individuálnou i skupinovou formou. V KC sme zaviedli prísne hygienické predpisy a odbor 

sociálnych vecí poskytol pre najpostihnutejšie rodiny čistiace prostriedky savo a chlór na 

dezinfekciu rúk. Zúčastnili sme sa na Dni rómskej kultúry v Brzotíne nielen kultúrnym 

programom,  ale i účasťou na výtvarnej súťaži. Počas prázdninových mesiacov sme sa snažili 

zmysluplne vypĺňať voľný čas detí a mladých dospelých. Organizovane sme navštívili Mestské 

kúpalisko, Mestskú knižnicu, spoznávali sme mesto návštevou kultúrnych pamiatok, spolu 

s rodičmi a deťmi sme navštívili Zoologickú záhradu v Košiciach a futbalový tím KC sa 

zúčastnil na Minifutbale komunitných centier, kde sme obsadili tretie miesto.  

Koncom mesiaca jún sme zorganizovali Verejnú diskusiu s poslancami s cieľom práce 

s komunitou na zlepšení života obyvateľov v severnej časti mesta /okolie KC/. Obyvatelia 

vyslovili niekoľko požiadaviek, či prerokovali problémy ktoré ich trápia /bývanie, pitná voda, 

priestranstvá s exteriérovými hračkami pre deti, odkupovanie pozemkov od mesta s cieľom 

výstavby domov/. Komunitné centrum bude vystupovať ako subjekt vytyčovania cieľov, 

organizovania prác a stretnutí s poslancami, ktoré sa predbežne dohodli na frekvenciu 1x 

v mesiaci s tým, že na najbližšom stretnutí už budú prezentované úlohy záväzné pre obyvateľov 

i poslancov. 

Organizačne najnáročnejšia, no končiaca veľkým úspechom bola akcia „Letný kultúrny festival 

komunitných cenjtier okresu Rožňave,“ ktorá sa uskutočnila dňa 11. augusta na Námestí 

baníkov.“ 
 

Uznesenie 

č. 8/09/2017: Komisia berie správu o činnosti Komunitného centra Rožňava na 

vedomie a odporúča:  

1.  vyčísliť náklady na deratizáciu problémovej lokality (2 bytové domy na  

    Čučmianskej ul.) a hľadať možnosti financovania deratizácie, aby sa eliminovali  

    infekčné ochorenia 

2.  hľadať možnosti  napojenia domácnosti v problémovej oblasti na pitnú vodu formou  

    čipových kariet (príklad z Dobšinej)  

3. zabezpečiť pozvanie poslancov na plánované stretnutie v mesiaci september 2017 

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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bod č. 9 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. 9/09/2017: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach z nájmu 

bytu a vyradených žiadostiach.   

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

b) Malometrážne byty – návrhy na riešenie  

Uznesením č. 4/04/2017 komisia odporučila zaoberať sa koncepciou využitia  

malometrážnych bytov a predložiť ju  na septembrové zasadnutie komisie. Na základe 

uznesenia komisie č. 4/04/2016 z 11.4.2016 – zaoberať sa zámerom využitia časti 

malometrážnych bytov aj na iné účely, bola pripravená správa so 4 alternatívami ďalšieho 

využitia. Dňa 13.6.2016 komisia prerokovala túto správu a odporučila nechať otvorené 

alternatívy s tým, že čas ukáže záujem o tieto byty zo strany odkázaných občanov. Keďže  po 

viac ako roku sa stav záujmu o tieto byty nezmenil, približujeme alternatívy z júna 2016. 

Jednou z potenciálnych alternatív o ktorej sme ústne informovali komisiu bol aj zámer DSS 

Jasanima využiť ich v rámci deinštitucionalizácie. Podľa ich posledného vyjadrenia je toto 

riešenie zatiaľ neaktuálne.   

 

Návrhy na ďalšie využitie malometrážnych bytov      

1.  Ponechať účel – malometrážne byty pre obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu službu 

2.  Vyčleniť jeden vchod pre špecifickú cieľovú skupinu a upraviť podmienky prideľovania 

3.  Zriadiť v jednom vchode zariadenie núdzového bývania  

4.  Predaj jedného vchodu  

 

Pre odbor ako najvýhodnejšia alternatíva sa javí č. 2. Vyčleniť jeden vchod a upraviť 

podmienky prideľovania bytov pre určitú skupinu obyvateľov (prihliadajúc na štruktúru 

obyvateľov v ostatných vchodoch ako aj rozlohu bytov). Táto alternatíva sa môže začať 

realizovať po uvoľnení aspoň 12 bytov (to znamená ešte 4, nakoľko je voľných 8). Potom by sa 

vytypoval jeden vchod (najlepšie krajný) a postupne by sa riešila zmena bytov 

z malometrážnych na nájomné, presťahovanie nájomníkov v tomto vchode a určili sa 

podmienky prideľovania.    

 

 

Uznesenie 

č. 10/09/2017: Komisia odporúča zaoberať sa v budúcnosti alternatívou č. 2. Kým sa 

uvoľnia ešte ďalšie byty, odporúča premyslieť si cieľovú skupinu, pre ktorú by boli 

uvoľnené byty určené s prihliadnutím aj na názor nájomníkov.  

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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c)  Výzva komisárky pre osoby so zdravotným  postihnutím na prijatie opatrení 

 

Dňa 11.9.2017 nám bola doručená výzva komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na 

prijatie opatrení týkajúcich sa bezbariérového prístup do bytovému domu s malometrážnymi 

bytmi. Navrhuje prijať nasledovné opatrenia:  

1. V lehote do 30.11.2017 zvolať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

predmetom ktorej bude rokovanie a hlasovanie o modernizácii výťahu v bytovom dome na 

Jovickej 52 a spôsobe a možnostiach financovania modernizácie výťahu.     

2. Po odsúhlasení modernizácie výťahu, spôsobu jej financovania a výbere dodávateľa, ktorý 

bude modernizáciu výťahu uskutočňovať, zabezpečili, aby bol výťah v bytovom dome 

zmodernizovaný v primeranej lehote od zaobstarania súvisiacej dokumentácie a potrebných 

finančných prostriedkov.  

 

Uznesenie 

č. 11/09/2017: Komisia konštatuje, že zvolanie schôdze vlastníkov je bezpredmetné, 

nakoľko jediným vlastníkom bytov je mesto Rožňava.  

Komisia odporúča:  

 hľadať možnosti obnovy bytových domov s malometrážnymi bytmi z iných 

zdrojov (napr. ŠFRB) vrátane obnovy a modernizácie výťahov prihliadajúc na 

finančné možnosti mesta (spolufinancovanie) 

 aby nájomníčka malometrážneho bytu na Jovickej č. 52 zvážila možnosť podať 

si žiadosť o pridelenie bezbariérového bytu Družba (ak bude spĺňať podmienky 

príjmu podľa zákona)     

Hlasovanie 

Za:  6      (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, Bc. Zuzana  

                Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

                Mgr. Monika Šeďová) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

 

 

bod č. 10 Plnenie uznesení   
 

Uznesenia zo 12.6.2017 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie    

 

Komisia konštatuje, že uznesenia boli plnené v súlade s odporúčaním komisie.  

 

 

 

 

 

bod č. 11 Rôzne a diskusia      
 

a)  P. Grecmacherová informovala o vydávaní Listov Charity, ktoré budú vychádzať štvrťročne 

a o spustení webového sídla Diecéznej charity Rožňava.  

 

b) Predseda komisie predniesol návrh zastrešenia všetkých organizácií s členmi – dôchodcami 

pri zorganizovaní podujatia pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Podujatie bude 

organizovať mesto.  
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c) Predseda komisie navrhol informovať verejnosť o potravinovej pomoci prostredníctvom 

webového sídla mesta.    

 

c) Predseda komisie pozval prítomných na slávnostné spustenie obnovenej fontány  

s baníckymi kahancami dňa 12.9.2017 o 17 h. a na Dni mesta a Rožňavský jarmok v dňoch 14.-

16.9.2017.  

 

 

 

 

 

Záver   
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by 

sa malo uskutočniť 6.11.2017.   

 
 

 

 

 

  

Mgr.  Dionýz Kemény 

                                                                                                                  predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ľudmila Černická  



9 

 

Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.6.2017 do 31.8.2017) 

 
A. Doručené žiadosti  

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka 

1.6.17 Diana  Lázárová  Družba  do poradovníka  16 1.6.2017 doplnila žiadosť aj o 3izb 

7.6.17 Mária  Gažúrová  Družba  do poradovníka  16 7.6.2017 3-izb. 

13.6.17 Ján  Ujházi Družba  do poradovníka 0 13.6.2017 1-izb 

26.6.2017 Nikoleta Bodzášová Družba  do poradovníka 10 26.6.2017 1-2 izb. 

30.6.2017 Lenka Čipková Družba do poradovníka 16 30.6.2017 2 izb. Družba I.-II. 

11.7.2017 Jana  Drábiková Družba výzva  - - nedopln. (nemala príjem) 

19.7.2017 Natália  Faková neuvedené  info o bytoch - -  

31.7.2017 Roland  Lázár Družba  do poradovníka 16 31.7.2017 3-izb 

9.8.2017 Lenka  Gaceková Družba výzva   3-izb 

16.8.2017 Ladislav  Csupori malometrážny zamietnuté    príjem  

17.8.2017 Ivana Feješová, Bc. Družba  do poradovníka 10 31.8.2017 3-izb 

21.8.2017 Marta Varmužová malometrážny výzva   výmena za garsónku 

22.8.2017 Marián Pavelka, Bc. Družba,Nadabula výzva    2izb a Nadabula 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 Vattayová 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 Františka Vlčáková zomrela 06/2017 nikto v poradovníku  
 
 

ostatné byty 

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

Družba IV.  2-izb/bezbar. Romana Miškárová pridelený 2-izb. byt Angela Ádámová  13.6.2017 

Družba V. 1-izb./2.posch Marián Hrutkai výpoveď k 15.6.2017 Timea Mihóková 19.6.2017 

Družba I. 1-izb./2.posch Sabina Fazekasová výpoveď k 31.7.2017 Nikoleta Bodzášová 4.8.2017 

Družba VII. 1-izb./3.posch Miroslava Gállová výpoveď k 31.8.2017 Anna Kissová 31.8.2017 
 

C. Vyradené žiadosti   
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia  dátum vyradenia 

Družba – bezbariérový  Angela Ádámová  pridelený bezbariérový byt  8.6.2017 

Družba – 1-izb.  Tímea Mihóková  pridelený byt (ostáva na 2-zbový) 13.6.2017 

Družba  Libor Fazekáš  nereagoval na ponuku (telef.oznámil bezpredmet.) 17.7.2017 

Družba Róbert Király neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 17.8.2017 

Družba  Nikoleta Bodzášová pridelený byt (prioritne 1-izb., vyradená aj z 2 izb) 27.7.2017 

Družba Anna Kissová pridelený byt 25.8.2017 

 


