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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 12.6.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     

 

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

rokovania:  
 Program predkladateľ  

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 Ing. Klára Leskovjanská  

2.  
Úprava nájomného v malometrážnych bytoch a bytoch s nižším 

štandardom vo vlastníctve mesta Rožňava 
Mgr. Mária Fábiánová  

 

3.  
 

Návrh skupiny poslancov MZ na zvýšenie počtu poslancov od 

nasledujúceho volebného obdobia 
JUDr. Judita Jakobejová 

4. 
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej 

poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok 

Ing. Katarína Valková 

5.  Správa o činnosti terénnej sociálnej práce  Lucia Csuporiová, TP 

6.  Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava   Juraj Ádám, pracovník KC 

7. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN, ţiadosť o výmenu bytov  Mgr. Ľudmila Černická 

8. Plnenie uznesení komisie zo 10.4.2017 Mgr. Ľudmila Černická 

9. Rôzne a diskusia  

 Záver  
 

 

Hlasovanie za program rokovania:   

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 
 

bod č. 1  Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 

 

Materiál predloţila Ing. Leskovjanská.  Súčasťou materiálu je aj hodnotiaca 

a monitorovacia správa programového rozpočtu, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

a stanovisko audítora. Prebytok hospodárskeho výsledku bude pouţitý na tvorbu rezervného 

fondu (na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na 

rok 2017), na tvorbu fondu rozvoja bývania a časť preúčtovaná na nevysporiadaný hospodársky 

výsledok minulých rokov.  
 

Uznesenie 

č. 1/06/2017: Komisia odporúča schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za 

rok 2016 bez výhrad.  

 

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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bod č. 2 
 Úprava nájomného v malometrážnych bytoch a bytoch s nižším štandardom vo 

vlastníctve mesta Rožňava 
 

Materiál predloţila Mgr. Fábiánová. Mesto Roţňava má vo vlastníctve aj byty s niţším 

štandardom a malometráţne byty ako byty osobitného určenia. Predmetné byty a bytové domy 

sú v správe aj vo vlastníctve mesta Roţňava. Správu vykonáva v zmysle zákona č.182/1993 

Z.z. o prevode vlastníctva bytov a medzi jej úlohy patrí aj beţná oprava a údrţba bytov a 

 bytových domov a odstraňovanie   havarijných stavov.  Medzi úlohy z hľadiska bezpečnosti  

patria   nevyhnutné zákonom stanovené  pravidelné odborné prehliadky a skúšky VTZ, 

komínov, protipoţiarna ochrana, štátne  a úradne skúšky výťahov a periodická výmena  

vodomerov a pod.  Hlavnou prioritou je  aj modernizácia bytového fondu zameraná  hlavne na 

zníţenie energetickej náročnosti budov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na úpravu  

nájomného v týchto bytových domoch  vo výške min 33 % z maximálneho nájomného, ktoré je 

moţné uplatniť v zmysle Opatrenia Ministerstva financií  SR  č. 01/R/2008 o regulácii cien 

nájmu bytov v znení neskorších zmien a doplnkov. Posledná úprava nájomného  bola v marci  

2013.  

 

Uznesenie 
č. 2/06/2017: Komisia odporúča schváliť úpravu nájomného v malometrážnych 

bytoch a bytoch nižšieho štandardu vo výške 33 % z maximálneho nájomného.  

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 3 
Návrh skupiny poslancov MZ na zvýšenie počtu poslancov od nasledujúceho volebného 

obdobia 
 

Materiál predloţila JUDr. Jakobejová.  V zmysle Zákona o obecnom zriadení sa počet 

poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami (najneskôr 65 dní). Pre počet obyvateľov 

od 10001 do 20000 môţe byť počet poslancov od 13 do 19.  

Skupina poslancov mestského zastupiteľstva predloţila návrh na zvýšenie počtu poslancov zo 

súčasných 13 na 17 so zachovaním 2 volebných obvodov. Návrh odôvodnila nasledovne: 

Poslancami MZ sú obsadzované školské rady v školách, dozorné rady, odborné komisie, 

poslanci sú sobášiacimi a táto skutočnosť spôsobuje niekedy značnú pracovnú záťaţ aj 

vzhľadom na to, ţe niektorí poslanci odmietli vykonávať tieto činnosti.   

 

Uznesenie 
č. 3/06/2017: Komisia odporúča zvýšenie počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné 

obdobie 2018-2020 so zachovaním počtu volebných obvodov 2.  

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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bod č. 4 
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 

s prítomnosťou MRK - žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
 

Materiál predloţila Ing. Valková. Dňa 24.5.2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie ţiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej  

poriadkovej sluţby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len 

„MRK“).  Ide o otvorenú výzvu s finančnou alokáciou min. 50 000 € a max. 202 000 € na jeden 

projekt, do vyčerpania finančných prostriedkov.  Finančná spoluúčasť mesta predstavuje  5%  

z celkových oprávnených výdavkov projektu. Mesto podáva ţiadosť na 4 zamestnancov 

s rozpočtom 100.805 € (spoluúčasť mesta 5.040 €). Stanovená dĺţka realizácie projektu je 36 

mesiacov.  Zamestnanci projektu  budú organizačne začlenení pod mestskú políciu. Rizikom 

projektu je prípadné zvýšenie minimálnej mzdy, čo bude musieť byť hradené z rozpočtu mesta 

(ak sa nezmenia podmienky výzvy). 
 

Uznesenie 

č. 4/06/2017: Komisia odporúča predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

pre projekt „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 

služby v obciach s prítomnosťou MRK“ a zabezpečiť povinné spolufinancovanie 

projektu min. 5 %.  

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 
 

bod č. 5 Správa o činnosti terénnej sociálnej práce 
 

Materiál predloţila p.Csuporiová, terénna pracovníčka. Okrem beţných činností TSP to boli:  

 spolupráca s SČK ohľadom potravinových a hygienických balíčkov 

 účasť na reportáţi pre RVTV 

 spolupráca s Diecéznou charitou – potraviny pre sociálne slabšie rodiny 

 pomoc pri vybavovaní dotácie z nadácie J&T  

 riešenie krízovej situácie so zaplaveným domom  

 Účasť na prípadovej konferencií na SPODaSK - riešenie zanedbania starostlivosti 

o maloleté deti 

 Lokálna porada v Dobšinej, stretnutie s TSP/TP z iných obcí, návšteva detského 

domova 

 Pomoc rodine pri ukončení IOP z dôvodu umiestnenia v krízovom stredisku 

 Skupinová supervízia v Niţnej Slanej  

 Konferencia – Košice „spolupráca k lepšej podpore a ochrane ţien pred násilím“  

 Vybavenie Babyboxov pre matky s novorodencami zo zdravotnej poisťovne Dôvera 

 Spolupráca pri organizovaní brigády vo dvore sociálnych bytov na RV Bani 

 Spracovanie a podanie grantu z nadácie EEA, ohľadom získania finančnej podpory pre 

zakúpenie priemyselnej práčky do SOHaP 

 spolupráca s ADOS pri zabezpečení poskytovania zdravotníckej starostlivosti 

v prirodzenom domácom prostredí klientky 

 účasť na súdnom pojednávaní vo veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony 

a ustanovenia mesta Roţňava ako kolízneho opatrovníka 

 individuálna supervízia 

 spolupráca s MŠ na ul. Krátka 28 , oslovenie rodín s deťmi v predškolskom veku, 

ohľadom zápisu detí do škôlky 
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Poskytnuté intervencie 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 

zamerané na  oblasť zamestnanosti 16 19 7 17 

zamerané na oblasť bývania 31 21 19 28 

zamerané na oblasť zdravia 40 36 29 36 

zamerané na oblasť sociálno-

patologických javov 

80 91 89 55 

zamerané na oblasť financií 

a hospodárenia 

26 20 16 23 

zamerané na oblasť vzdelávania 

a spolupráce so školou 

2 8 5 16 

zamerané na oblasť sociálneho 

zabezpečenia 

31 20 22 25 

z toho iné, neuvedené vyššie 14 11 7 14 

SPOLU      240 226      194 214 

 

Diskusia:  

P. Rusňáková: informovala sa o evidencii detí, ktoré majú ţltačku, očkovaní, prevencii.  

P. Cusporiová: Majú evidenciu detí a uţ vyše 140 osôb bolo bezplatne zaočkovaných.  

 

Uznesenie č. 5/06/2017: Komisia berie správu o činnosti terénnej sociálnej práce na vedomie.    

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 6 Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava   
 

Materiál predloţil Juraj Ádám, pracovník komunitného centra.    

„Počas týchto piatich mesiacov sme sa vo zvýšenej miere venovali individuálnym 

poradenstvám klientom predovšetkým v oblasti aktivizácie na trhu práce, oddlţovania klientov 

reakciami na exekučné konania, ale i vo veciach rodinného práva /rozvod manţelstva, 

vyţivovacia povinnosť, zverovanie detí do starostlivosti jedného z rodičov, zapretie otcovstva a 

pod./.  

V rámci skupinových aktivít venujeme pozornosť deťom a mladým dospelým v oblastiach: 

 Športovej a pohybovej 

 Kreatívnym aktivitám s rozvojom grafo-motorických zručností 

 Vzdelávacím aktivitám skupinovým i individuálnym 

 Motivačné skupiny /zniţovanie sociálnej patológie záškoláctva/ 

 Udrţiavanie rómskych tradícií spevom a tancom 

Pravidelne organizujeme detské evanjelické besiedky, ktoré vedie seniorátny farár evanjelickej 

cirkvi, raz týţdenne navštevujú naše deti skupinu Permoníci na evanjelickej fare v meste. 

Navštívili sme a vypoţičali sme si knihy z Mestskej kniţnice, navštívili sme rodný dom Pavla 

Dobšinského v Slavošovciach, organizovali sme fašiangový deň s ukáţkou ľudových tradícií 

a tradičných ľudových hudobných nástrojov, deti si stanovili vlastné pravidlá v KC, v KC 

Jelšava sme sa zúčastnili na Stolno-tenisovom turnaji medzi KC Jelšava  a KC Roţňava. 

Uskutočnili sme kaţdomesačné komunitné aktivity s priemernou účasťou 60 – 70 z MRK 

/marginalizované rómske komunity/. 
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Pozitívny je fakt, ţe do nášho centra si čoraz častejšie nachádzajú cestu deti a mladí dospelí 

z naozaj zanedbaného prostredia, čo pre nás znamená, ţe môţeme vyvolávať pozitívnu zmenu 

v prostredí rodín, ktoré ju potrebujú. 

Plány v najbližšom období:  

 Komunitná aktivita  - stretnutie s poslancami za volebný obvod I s cieľom zlepšiť ţivot 

komunity v severnej časti s participáciou samotnej komunity 

 Účasť KC na Dni rómskej kultúry v Brzotíne tanečnými vystúpeniami a výtvarnými 

prácami (23.6.2017) 

 Počas prázdnin budeme s deťmi tráviť viac času v prírode, kde sa budeme venovať 

nielen vypĺňaniu voľného času, ale i ochrane prírody, ekologickým aktivitám, budeme 

poznávať naše mesto návštevami galérie, pamätihodností a zaujímavých miest a pokiaľ 

sa nám podarí, chceli by sme zorganizovať výlet pre deti, ktoré reprezentujú naše KC na 

rôznych podujatiach“. 

 

Diskusia:  

P. Kemény: Bolo by dobré, ak by boli pri pripravovaných aktivitách aj termíny, kedy sa 

uskutočnia.    

 

Uznesenie č. 6/06/2017: Komisia berie správu o činnosti komuniteného centra na vedomie.  

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 7 Bytová agenda  
 

a) Informácia v zmysle VZN (príloha č. 1): o doručených ţiadostiach a stave ich vybavenia, 

o voľných bytoch a výpovediach z nájmu, o pridelených bytoch a o vyradených ţiadostiach.  

 

Uznesenie 
č. 7/06/2017: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach z nájmu 

bytu a vyradených žiadostiach.   

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

b) Ţiadosť o udelenie súhlasu so vzájomnou výmenou bytov 

Nájomníčka 1-izbového bytu Druţba IV., 2. poschodie p. Erika Jergová a nájomníčka 2-

izbového bytu Druţba VI., podkrovie p. Martina Manková sa dohodli na vzájomnej výmene 

bytov.  

Uznesenie 
č. 8/06/2017: Komisia odporúča udeliť súhlas so vzájomnou výmenou bytov 

nájomníkom Erike Jergovej a Martine Mankovej.  

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 
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c) Ţiadosť o zrušenie trvalého pobytu osobám tvoriacich domácnosť  

Nájomníčka bytu s niţším štandardom poţiadala o zrušenie trvalého pobytu osobám, ktoré 

s ňou tvoria domácnosť (z toho 2 maloleté deti). V rodine bolo vykonané šetrenie terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi. Potvrdili sa skutočnosti, ktoré uvádza ako dôvod svojej ţiadosti. 

Zrušením trvalého pobytu a prihlásením 4 osôb na trvalým pobyt len mesto Roţňava, sa však 

problémy v rodine nevyriešia. Viackrát bolo odporúčané problém riešiť podaním trestného 

oznámenia na polícii.   

 

Uznesenie 

č. 9/06/2017: Komisia neodporúča zrušenie trvalého pobytu pre 4 osoby tvoriace 

domácnosť. Komisia odporúča upozorniť všetkých na ich povinnosti,  aby si riešili 

nedoplatky voči mestu, splnili si daňové povinnosti, v opačnom prípade môžu prísť 

všetci o byt. Komisia navrhuje ako jedno z možných  riešení  predvolať a uskutočniť 

pohovor s oboma stranami (za prítomnosti predsedu komisie).   

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

bod č. 8 Plnenie uznesení   
 

Uznesenia zo 10.4.2017 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie    

 

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

4/04/2017 ohľadom návrhu ďalšieho využitia malometrážnych bytov trvá do 09/2017.   

 

 

bod  č.7 Rôzne a diskusia      
 

P. Grecmacherová: Informovala o spolupráci s OD Tesco ohľadom potravinovej pomoci.    

 

Uznesenie 

č. 10/06/2017: Komisia odporúča TSP nadviazať spoluprácu s Diecéznou charitou 

ohľadom poskytnutia zoznamov osôb v núdzi, najmä rodín s maloletými deťmi, ktorým 

by mohla Diecézna charita pomôcť potravinami.   

Hlasovanie 

Za:   Mgr. Dionýz Kemény, Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková,  

Mgr. Csaba Simon   

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 

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

sa malo uskutočniť 11.9.2017.   

 
 

  

Mgr.  Dionýz Kemény 

                                                                                                                  predseda komisie 

Zapísala: Ľudmila Černická  
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Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.4.2017 do 31.5.2017) 

 
A. Doručené žiadosti  

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka 

3.4.2017 Klaudia Kalocsaiová družba  do poradovníka 10 3.4.2017 2-izb 

4.4.2017 Adriana  Prodochl družba do poradovníka 16 28.4.2017 3-izb, okrem Dúhovej 

10.4.2017 Eva Boldiová malometrážny zamietnutá    nie je odkázaná, záväzky 

27.4.2017 Monika Herichová družba do poradovníka 16 27.4.2017 2-3 izb. a Nadabula 

27.4.2017 Terézia Rusznyáková malometrážny zamietnutá   nie je odkázaná, príjem-EX 

28.4.2017 Klára Hegedúsová družba do poradovníka 11 12.5.2017 3 izb. do 3.posch. 

5.5.2017 Libor Fazekaš družba do poradovníka 10 5.5.2017 1-2 izb 

22.5.2017 Sylvia  Poťmáková družba do poradovníka 16 22.5.2017 2-izb. len Družba I.-II. 

23.5.2017 Angela  Ádámová družba-bezbariér. do poradovníka 100 23.5.2017 2-izb. postih.zo zákona 

31.5.2017 Karol Gábor družba aj bezbar. zamietnutá   §4 od. 3 (vlastník 2 RD) 

31.5.2017 Anna  Kissová družba  do poradovníka 0 31.5.2017 1-2 izb. 

31.5.2017 Erika  Kerekešová družba a Nadab. do poradovníka 10 31.5.2017 2-izb. 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 VII.  2-izb/podkrov Beáta Mlynárová výpoveď k 3.4.2017 Oto Lázár  19.4.2017 

Družba VI. 2-izb/2.posch René Rozložník výpoveď k 20.4.2017 Enikó Boldiová 21.4.2017 

Družba II.  2-izb/podkrov Viktória Szappanosová výpoveď k 31.5.2017 Erika Simanová 24.4.2017 

Druža III. 1-izb/podkrov Monika Fehéreková výpoveď k 30.4.17 Róbert Koziarszky 19.5.2017 

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

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

 

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

družba Erika Simanová pridelený byt 20.4.2017 

družba Enikó Boldiová pridelený byt  20.4.2017 

s nižším štandardom Jozef Lányi neaktualizoval žiadosť po 12 mes., nedop. KO 15.4.2017 

družba Helena Homoľová zomrela (ešte v 10/2016) 31.5.2017 

družba – 2-izb. Viera Bukovičová  požiadala o vyradenie z 2-izb.(nájomníčka 1-i) 2.6.2017 

 


