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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  
zo dňa 14.11.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
Hlasovanie členov:  Príloha č. 1 
 
Členovia komisie súhlasili so zmenou v programe a to: Bod č. 6 v pozvánke (správa TSP) presunúť 
ako bod č. 4. Program rokovania bol schválený nasledovne:  
 

 Program predkladateľ  
 
 Otvorenie 

 

 

1. 
 

Návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 Ing. Klára Leskovjanská 

 

2. 
 

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - 1. čítanie Ing. Klára Leskovjanská 

3. Technické služby mesta Rožňava - zaradenie medzi subjekty 
sociálnej ekonomiky 

Mgr. Juraj Halyák 
Ing. Eva Valentíková 

 

4. 
 

Správa o činnosti TSP Mgr. Dávid Zsiga, TSP 

 

5. 
 

Aktualizácia KPSS pre obdobie 2016-2020 (2022) 
Ing. Zuzana Záborská (KRI)  
Ing. Katarína Valková 

 

6. 
 

Návrh na schválenie člena komisie sociálnej, zdravotnej 
a bytovej MZ 

 

JUDr. Judita Jakobejová 
 

 

7. 
 

Žiadosť o sociálnu pomoc Mgr. Ľudmila Černická 

 

8. 
 

Bytová agenda – informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická 

 

9. 
 

Plnenie uznesení komisie z 5.9.2016 Mgr. Ľudmila Černická 

 

10. 
 

Rôzne a diskusia 
 

 
 Záver 

 

 

Otvorenie  
Komisiu otvoril  podpredseda komisie, Mgr. Eduard Mihók. Pri bodoch č. 1. a 2. viedol rokovanie  
podpredseda komisie, od bodu č. 3. viedol rokovanie predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.   
 
K bodu č.1 Návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016   
Ing. Leskovjanská predložila materiál. V príjmovej časti sú zmeny podľa očakávaných skutočností 
v niekoľkých položkách (napr. podielové dane zvýšené, kapitálové výdavky znížené nakoľko sa 
nepodarilo predať majetok mesta). Zmeny vo výdavkovej časti sa týkajú položiek ako napr. mestská 
polícia (mzdy a odvody), tovary a služby pre školstvo, materiál (požiarna ochrana, komunitné 
centrum), opravy a údržba (opravy chodníkov, strážna veža, park, budova MsÚ, školy) aj z dôvodu, 
že išlo o presun z kapitálových výdavkov (realizovali sa opravy nie rekonštrukcie), služby (príprava 
projektov), príspevok pre TSM (oprava štadióna). Zmena rozpočtu počíta s prebytkom vyše 200 tis. 
Eur, ktoré budú presunuté do budúceho roku na kapitálové výdavky.   
 
Uznesenie č. 1/11/2016: Komisia odporúča schváliť 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 podľa 
predloženého materiálu.  
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K bodu č.2  Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 – 1. čítanie  
Materiál predložila Ing. Leskovjanská. Materiál je predložený do 1. čítania a vychádza 
z požiadaviek jednotlivých odborov, organizácií, ktoré boli upravené podľa predpokladaných 
príjmov. V prípade, že členovia komisie budú mať nejaké návrhy do pripravovaného rozpočtu 
mesta na rok 2017, môžu ich zaslať elektronicky.   

Uznesenie č. 2/11/2016: Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2019  

 
K bodu č.3:  Technické služby mesta Rožňava – zaradenie medzi subjekty sociálnej 
ekonomiky  
Správu prezentovala Ing. Eva Valentíková.   

Na základe zákona č. 336/2015 Z. z. bol pre okres Rožňava vládou SR dňa 14.9.2016 
schválený Akčný plán rozvoja okresu Rožňava. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru 
nezamestnanosti v okrese Rožňava podporou vytvorenia 1 345 pracovných miest do roku 2020.  

Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je aj vytváranie nových pracovných príležitostí 
prostredníctvom rozvoja regionálnej ekonomiky ako aj zlepšenie podmienok podnikateľských 
aktivít. Priamou podporou štátu je tzv. regionálny príspevok.  

Na to, aby mesto Rožňava mohlo časť regionálneho príspevku vo výške 190 000 eur prijať, 
je potrebné príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava zaradiť medzi subjekty 
sociálnej ekonomiky. Zriadením  subjektu sociálnej ekonomiky mesto získa finančné prostriedky na 
dovybavenie strojného parku Technických služieb, čím sa vytvoria podmienky pre nové 
zamestnávanie. Technické služby si zachovajú právne postavenie príspevkovej organizácie mesta 
(menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami).  

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s tým, aby 
Technické služby mesta Rožňava požiadali o zaradenie medzi subjekty sociálnej  ekonomiky 
a schválilo zmenu ich štatútu a zriaďovacej listiny. 
 
Uznesenie č. 3/11/2016: Komisia súhlasí, aby Technické služby mesta Rožňava požiadali 
o zaradenie medzi subjekty sociálnej ekonomiky a odporúča schváliť doplnenie zriaďovacej listiny 
a Štatútu príspevkovej organizácie TSM podľa návrhu.  
 
 
K bodu č.4:  Správa o činnosti TSP  (za obdobie júl – október 2016) 
Správu prezentoval Mgr. Dávid Zsiga, terénny sociálny pracovník.  Okrem bežnej činnosti (ako 
napr. administratíva, práca v teréne, poradenstvo, písanie žiadostí pre klientov) riešili v danom 
období  dohľad nad poskytnutou humanitárnou pomocou (nákupy s klientmi), spolupracovali s SČK 
pri potravinovej pomoci, s komunitným centrom). Najväčším problémom sú exekúcie (viac ako 
80% klientov má exekúcie).  
P. Šeďová: odporúčala využiť služby bezplatnej právnej pomoci (aj v Rožňave sú kontaktné osoby) 
a sledovať zmenu v zákone o exekúciách.  
P. Kemény: Poďakoval za prezentovanú správu a poprial pracovníkom veľa úspechov v ich 
náročnej práci. Pripomenul, že komisia je poradný orgán aj pre nich a zároveň partnerom. Členovia 
sa budú snažiť hľadať možnosti ako pomôcť, ak by to bolo potrebné.   
 
Uznesenie č. 4/11/2016: Komisia berie správu o činnosti TSP na vedomie bez pripomienok.   
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K bodu č.5:  Aktualizácia KPSS pre obdobie 2016-2020 (2022) 
Ing. Záborská (KRI). Komunitný plán sociálnych služieb bol spracovaný ako príloha ku Programu 
rozvoja mesta. Na príprave sa podieľali okrem zamestnancov odboru aj poskytovatelia sociálnych 
služieb (pracovné stretnutia), súčinnosť poskytli aj niektoré štátne orgány pri spracovaní analytickej 
časti. Materiál je prerokovávaný vo všetkých odborných komisiách MZ a je ho možné 
pripomienkovať aj obyvateľmi mesta do 24.11.2016.  
P. Valková: informovala o pripomienke, ktorá doteraz došla (doplnenie referátu ÚPSVaR, nového 
detského centra, zmeny definície jedného subjektu, doplnenia hrubej zaškolenosti detí).         
P. Kemény: Poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave dokumentu, zvlášť Ing. Záborskej, 
ktorá spolupracovala pri príprave viacerých strategických dokumentov mesta a pozná problematiku 
regiónu. Všetkým pripomienkam venovala pozornosť, čoho dôkazom boli poznámky 
v prezentáciách na pracovných stretnutiach. Verí, že vynaložené úsilie bude mať pozitívne 
výsledky.   
Uznesenie č. 5/11/2016: Komisia odporúča schváliť aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych 
služieb na obdobie 2016-2020 (2022) s tým, že pripomienky, ktoré ešte budú zaslané budú 
prehodnotené spracovateľom a keď sa nebudú týkať zásadných zmien, budú do materiálu 
zapracované. Návrh na doplnenie, ktorý bol zaslaný, odporúča doplniť okrem analýzy hrubej 
zaškolenosti (tá je riešená v inom dokumente mesta).    
 
K bodu č.6:  Návrh na schválenie člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ 
Na základe oznámenia Ing. Bc. Jozefa Kováča o vzdaní sa členstva v komisii sociálnej, zdravotnej 
a bytovej bol vypracovaný odborom návrh nového člena komisie. Odbor navrhuje Bc. Zuzanu 
Grecmacherovú, zamestnankyňu Diecéznej charity v Rožňave.  
 
Uznesenie č. 6/11/2016: Komisia odporúča zvoliť za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MZ Bc. Zuzanu Grecmacherovú.  
 
K bodu č.7:  Žiadosť o sociálnu pomoc  
Dňa 31.10.2016 si p. I.K. podala žiadosť o jednorazovú dávku.     
Stanovisko odboru:  
Neuviedla a ani nepredložili žiadne doklady ohľadom mimoriadnych výdavkoch. Pracovníci odboru 
ponúkli žiadateľke možnosť získania použitého šatstva prostredníctvom pravidelnej burzy, ktorú 
odbor organizuje na Krátkej č.30.  Ďalej v prípade získania  palivového dreva od Mestských Lesov 
pre sociálne odkázaných, bude zaradená do zoznamu.  Bola ponúknutá aj možnosť spolupráce TSP 
pri požiadaní humanitárnej pomoci. Na základe uvedených odbor neodporúča poskytnutie 
jednorazovej finančnej dávky,  resp. nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi.    
 
Uznesenie č. 7/11/2016: Komisia na základe stanoviska odboru neodporúča poskytnutie 
jednorazovej dávky pre I.K.. Komisia zároveň odporúča, v prípade došlých žiadostí v období, kedy 
nie je plánované zasadnutie komisie, riešiť ich prostredníctvom mailu (vo výnimočných prípadoch 
aj zvolaním zasadnutia komisie).         
 
K bodu č.8:  Bytová agenda  
Informácia v zmysle VZN (príloha č. 2): o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia, o voľných 
bytoch a výpovediach z nájmu, o vyradených žiadostiach  
 
P. Šeďová: Vyjadrila sa pozitívne k systému zaraďovania žiadostí do poradovníka a prideľovaniu 
bytov.  
 
Uznesenie č. 8/11/2016: Komisia súhlasí s postupom pri riešení doručených žiadostí, voľných 
bytoch a vyradených žiadostiach.  



4 

 

 
K bodu č.9  Plnenie uznesení   
Uznesenia z 5.9.2016 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie    
 
Uznesenie č. 9/11/2016: Komisia konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené a berie plnenie 
uznesení z 5.9.2016 na vedomie.  
  
K bodu č.10 Rôzne a diskusia   
a) Harmonogram zasadnutí orgánov mesta 
Členovia komisie boli informovaní o plánovanom harmonograme zasadnutí orgánov mesta. 
 
Uznesenie č. 10/11/2016: Komisia berie harmonogram zasadnutí orgánov mesta na vedomie.  
 
b) Problémy nájomníkov bytového domu Družba III.   
Členovia komisie sa informovali o riešení problémov nájomníkov bytového domu Družba III. 
Navrhli spoluprácu a pomoc pri hľadaní riešenia dobrého spolunažívania, ak by v budúcnosti došlo 
nejaké podanie od nájomníkov tohto bytového domu.      
 
c) Pozvanie na akciu Komunitného centra v Rožňave  
Na základe návrhu členov komisie navštíviť komunitné centrum v Rožňave, boli informovaní 
o zámere pozvať členov komisie na nejakú akciu v mesiaci december. Termín akcie bude zaslaný 
členom komisie elektronicky.     
 
 
Záver   
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a zaželal všetkým zdravie 
a pohodu v nadchádzajúcom vianočnom období.   
Najbližšie zasadanie by sa malo uskutočniť 6.2.2017  
 
 
 
 
 
  

Mgr.  Dionýz Kemény 
                                                                                                                  predseda komisie 
Zapísala: Ľudmila Černická  
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Príloha č. 1:                  HLASOVANIE ČLENOV  
    Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej zo zasadnutia, konaného dňa 14.11.2016 

 
Číslo hlasovania: 1.   
Bod rokovania:   Schválenie programu rokovania   
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  
ZA 4 Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová 
PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 4  
 
Číslo hlasovania: 2.   
Bod rokovania:   1. Návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016   
Číslo uznesenia:  1/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  
ZA 4 Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová 
PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 4  
 
Číslo hlasovania:   3.   
Bod rokovania:     2. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 – 1. čítanie  
Číslo uznesenia:    2/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  
ZA 4 Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová 
PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 4  
 
Číslo hlasovania:   4.   
Bod rokovania:     3. Technické služby mesta Rožňava – zaradenie medzi subjekty sociálnej ekonomiky  
Číslo uznesenia:    3/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   5.   
Bod rokovania:     4. Správa o činnosti TSP 
Číslo uznesenia:    4/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   6.   
Bod rokovania:     5. Aktualizácia KPSS na obdobie 2016-2020 (2022) 
Číslo uznesenia:    5/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  
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ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 6  
 

Číslo hlasovania:   7.   
Bod rokovania:     6. Návrh na schválenie člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
Číslo uznesenia:    6/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   8.   
Bod rokovania:     7.  Žiadosť o sociálnu pomoc    
Číslo uznesenia:    7/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   9.   
Bod rokovania:     8. Bytová agenda – informácie v zmysle VZN  
Číslo uznesenia:    8/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   10.  
Bod rokovania:     9. Plnenie uznesení komisie z 5.9.2016    
Číslo uznesenia:    9/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   11.  
Bod rokovania:     10. Rôzne a diskusia: Harmonogram zasadnutí orgánov mesta    
Číslo uznesenia:    10/11/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
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Príloha č. 2: Bytová agenda (stav za obdobie september 2016 – október  2016) 
 
A. Doručené žiadosti  

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka 

9.9.16 Helena Homoľová družba do poradovníka 0 9.9.2016 1-izb (len 1.posch) 

13.9.16 Patrícia Molčanová družba do poradovníka 10 21.9.2016 3-2 izb 

19.9.16 Romana  Miškárová družba do poradovníka 16 19.9.2016 3-2 izb 

27.9.16 Beáta  Mlynárová družba do poradovníka 16 27.9.2016 3 izb. len Družba I.-II. 

28.9.16 Enikő Boldiová družba do poradovníka 16 28.9.2016 2 izb.  

30.9.16 Gejza  Milko družba  do poradovníka  1 10.10.2016 2-3 izb.  

10.10.16 Silvia  Revúcka družba do poradovníka 16 10.10.2016 2-3 izb. 

14.10.16 Ivan  Benedik družba do poradovníka 10 14.10.2016 2 izb. 

17.10.16 Attila  Bezeg družba, Nadabula do poradovníka  1 17.10.2016 1-2 izb, 2-izb. Nadabula 

19.10.16 Jozef Kováčik družba výzva    2 doklady neúplné (pečiat) 

31.10.16 Roman Máťáš družba do poradovníka 10 31.10.2016 2 izb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Jovická 58 1-izb/1.posch Anna Vattayová k dcére 09/2015   

Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta Domiková  zomrela  03/2016   

Jovická 58 1-izb/3.posch Alžbeta Gášpárová  zomrela  02/2016  neodovzd. 

Jovická 60  gars./1.posch Ružena Landoriová zomrela  03/2016   

Jovická 58 1-izb/2.posch Slávka Dorkinová zomrela  07/2016 Ladislav Halász 14.10.2016 
 

ostatné byty 

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

Družba V. 2-izb/3.posch Zoltán Polyák výpoveď – ihneď  Zdeňka Breuerová 16.9.2016 

Družba VII. 2-izb/podkrov Štefan Finkei (Gáborová pridelený 3-izb.byt Peter Baffy 12. 9. 2016 

Družba IV.  2-izb bezbar. Eunika Kónyová  výpoveď k 31.8.2016 oznam na internete  

Nadabula 2-izb/podkrov Eva Ondrejová výpoveď k 30.11.2016 oznam na internete   

Družba IV.  1-izb/2.posch Ján Völgyi výpoveď k 30.9.2016 Stanislav Hajdúk 30.9.2016 

Družba II. 1-izb/2.posch Zdeňka Breuerová pridelený 2-izb. byt Eva Váradyová 26.9.2016 

Družba VI.  2-izb/podkrov Erika Fábiánová dobrovoľné odovzd.  Martina Manková 4.10.2016 
 
 

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

družba Stanislav Hajdúk pridelený 1-izb. byt (žiadatelia pred ním 
len Ul.dúhovú alebo len 1. posch) 

21.9.2016 

družba Eva Váradyová pridelený 1-izb. byt (žiadatelia pred ňou 
len Ul.dúhovú alebo len 1. posch) 

20.9.2016 

družba Zdeňka Breuerová pridelený 2-izbový byt 7.9.2016 

družba Peter Baffy  pridelený 2-izbový byt 9.9.2016 

družba  Martina Manková pridelený 2-izbový byt  28.9.2016 

malometrážne Ladislav Halász pridelený 1-izbový byt 14.10.2016 

 

 
 


